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.  DE BEYERD, HET MIDDELEEUWSE PELGRIMSHUIS 

door Herman Strijbos 

In het begin van de jaren zeventig besloot de toenmalige burgemeester Steger 
het pand, dat bekend stond als "De Beyerd", te restaureren, op een moment 
dat sloop dreigde. De Beyerd was een pand dat regelmatig voor allerlei doelein-
den werd gebruikt en niemand zag er iets bijzonders in, behalve dan de alerte 
burgemeester, die het pand in ere herstelde en daarmee zichtbaar maakte wat 
hem al was opgevallen. We kunnen nu, gezien het resultaat, bevestigen dat hij 
gelijk heeft gehad. Maar het bevestigt ook hoe belangrijk het is dat, zeker in 
de oude steden en in gave oude kernen als Oirschot, stelselmatig bouwhistorisch 
onderzoek wordt gedaan om inzicht te krijgen over de werkelijke ouderdom van 
panden en stedebouwkundige strukturen. Even goed als in de steden Utrecht en 
's-Hertogenbosch zou ook in Oirschot wel eens kunnen blijken dat er, behalve 
de Hervormde Kerk, de Sint-Pieterskerk en het oude raadhuis, nog veel meer 
is dat stamt uit de zestiende eeuw of eerder. Het woord sloop zou nooit meer 
mogen vallen voordat een vakkundig onderzoek heeft plaats gehad. 

In het begin van de jaren zeventig was de Beyerd een onopvallend, gepleisterd 
gebouw met wat schijnvoegen in het pleisterwerk en deels T-vensters uit het be-
gin van de twintigste eeuw. De kopgevelramen vertoonden de kleine ruitverde-
ling zoals die is aangebracht in alle ramen, bij de laatste restauratie in het midden 
van de jaren zeventig. Binnen waren de balkenplafonds afgepleisterd, maar klaar-
blijkelijk waren de moerbalken duidelijk zichtbaar. Verder waren kelder en op-
kamer nog aanwezig. Op zichzelf al reden genoeg om alert te zijn voor een 
vakman, maar het is klaarblijkelijk dat menigeen aan dit onopvallende gebouw 
voorbij is gelopen en dat zal ook menigeen nog steeds kunnen overkomen. Want 
ook nu nog is de Beyerd in al zijn eenvoud weliswaar een van de mooiste huizen 
van Oirschot, maar niet spectaculair. 

GESCHIEDEN IS 
De Oirschotse historicus J. Lijten beschreef de geschiedenis van het Sint-Joris-
gasthuis en de Beyerd in het tijdschrift Campinia. 1 ) Lijten maakt duidelijk dat 
het Sint-Jorisgasthuis bij testament van Rogier van Leefdaal is gesticht, en stelt 
vast dat dat rond 1333 moet zijn geweest, het jaar waarin van Leefdaal over-
leed. In ieder geval werd in 1336 een beneficie gesticht van het Sint-Jorisaltaar 
in de kapel van het gasthuis. We mogen veronderstellen dat rond die tijd het 
Sint-Jorisgasthuis funktioneerde. Het bestuur daarover was in handen van de 
plaatselijke heer en het kapittel van Sint-Petrus. Een stichtingsakte is niet be-
kend, maar we weten dat het Sint-Jorisgasthuis diende om pelgrims de mogelijk-
heid te bieden te overnachten en te eten, en 's-morgens - voor verder te trekken -
in de kapel de mis bij te wonen. De gegevens daarover zijn ontleend aan een 

reglement voor de "gasthuis-wert", de waard van het gasthuis, uit 1494. Het 
pand dat wij tegenwoordig aanduiden met de naam de Beyerd, had de funktie 
van een beyerd, dat wil zeggen een gezamenlijke eet- en verblijfszaal voor de 
gasten die, zoals Lijten vermoedt, konden slapen op de opkamer en op de zol-
derverdieping. 

In de loop van de zestiende eeuw, tijdens de opkomst van de reformatie en uiter-
aard mede onder invloed van de woelingen tijdens de oorlogen in die tijd, raak-
ten de bedevaarten steeds meer in onbruik, en daarmee verloor de Beyerd zijn 
oorspronkelijke funktie. In het begin van de zeventiende eeuw is er sprake van 
het gasthuis als ziekenhuis te gaan gebruiken, maar dat is nooit doorgegaan. 
Pelgrims waren er echter niet meer te ontvangen, zeker niet meer na de Vrede 
van Munster in 1648 en de naasting van het kapittel. In de achttiende eeuw was 
het gasthuis in gebruik als "een fraaie heerehuising", de Beyerd als paardenstal 
en wagenhuis en de kapel als opslag voor brandhout. Vanaf de inval van de Fran-
sen in 1795 probeerde het gemeentebestuur het complex weer de oorspronkelijke 
bestemming van gasthuis terug te doen geven, wat in de loop van de negentiende 
eeuw gelukt is. 

Uit de hierboven aangehaalde geschiedenis zoals Lijten die beschrijft, mogen 
we afleiden dat het Sint-Jorisgasthuis en als onderdeel daarvan de Beyerd hun 
bloeiperiode hebben gekend tussen het midden van de veertiende eeuw en het 
midden van de zestiende eeuw. 

EEN BOUWHISTORISCHE BENADERING 
De huidige Beyerd is een langgerekt gebouw van 8 traveeën, met een zadeldak 
(figuur 1, plattegronden en figuur 2, aanzicht vanaf de gasthuisstraat). Het 
pleisterwerk van de gevels is bij de restauratie in de jaren zeventig verwijderd. 
Onder de beide rechter traveeën (tussen de stramienlijnen E en G) bevindt zich 
een kelder, met daar bovenop circa 80 centimeter boven de beganegrondvloer 
een opkamer. De kap sluit rechts aan tegen een topgevel en eindigt links met 
een wolfseinde. De beide linker traveeën (tussen de stramienlijnen A en H) zijn, 
zoals blijkt uit een aantal gegevens, later aangebouwd. Op de stramienlijn A 
vertonen voor- en achtergevel namelijk een vertikale voeg in het metselwerk. Eens 
moet daar dus het einde van het gebouw zijn geweest. Dat wordt nog eens on-
derstreept door het feit dat de lagenmaat van het metselwerk en de baksteenfor-
maten van het gedeelte dat later zou zijn aangebouwd, aanzienlijk kleiner zijn 
dan die van het oudste gedeelte rechts daarvan. Op de gegevens die wijzen op 
de latere aanbouw van de traveeën tussen A en H komen we verderop nog terug. 

Bij de restauratie van de jaren zeventig zijn de huidige kozijnen aangebracht, 
naar analogie van wat in het begin van deze eeuw nog te zien was in de rechter 
zijgevel, namelijk de kozijnen naar achttiende eeuws model, verdeeld in een 
schuifraam onder en een vast raam boven, het geheel verdeeld in twintig ruiten. 
Aan de kozijnen zijn de daarbij behorende vensterluiken toegevoegd, die de volle 
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Figuur / - Plattegronden, balklaag en kapconstructie. De in de kap ingetekende sporen 
zijn geheel gereconstrueerd. 

163 

Figuur 2 - De Beyerd kort na de restauratie van de jaren zeventig (foto Noud /lansen). 

Figuur 3 - Naar analogie van wat in 
de jaren voor de laatste restauratie 
aanwezig was rn (ie rechter zijgevel, 
zijn alle raam- en deurkozijnen 
gerestaureerd in achttiende eeuwse 
trant. Boven dit kozijn één van de 
vier accoladebogen die boven de 
oude gevelopeningen voorkomen. 
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Figuur 4 - Eén van de accolade-
bogen in de achtergevel, waar-
onder niet meer de oorspronke-
lijke gevelopening aanwezig is. 

Figuur 5 - De huidige en-
tree vanaf de Gasthuis-
straat. Rechts achter in 
de hoek de trap naar de 
kelder en het onderaan-
zicht van de spiltrap. De 
moerbalk in het balken-
plafond loopt door over 
het scheidingsmuurtje 
tussen de entree's aan de 
straatzijde en die aan de 
achterzijde. Daarom is het 
sleutelstuk hier niet te zien. 
(Foto Noud Aartsen.) 
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hoogte beslaan (figuur 3). Verderop, als de datering aan de orde komt, zal het 
duidelijk worden dat de oorspronkelijke kozijnen van een ander model waren. 

Wel oorspronkelijk moeten de accoladebogen zijn boven de beide ramen in de 
rechter zijgevel (zie figuur 3) en de beide accoladebogen in de achtergevel, die 
geen van beide meer stroken met een gevelopening (figuur 4). De accoladeboog 
van figuur 4 moet hebben gediend voor een verdwenen raam in de opkamer en 
rechts daarvan bevindt zich in de vierde accoladeboog in de achtergevel in de 
travee tussen D en E. Uit de breedte en de hoogteplaatsing valt af te leiden dat 
deze boog oorspronkelijk een deuropening overspande, die waarschijnlijk de 
hoofdingang vormde. Want uit het feit dat de accoladebogen boven geen van 
de andere gevelopeningen meer voorkomen, menen we te mogen afleiden dat 
de huidige rechter zijgevel en de huidige achtergevel oorspronkelijk de belang-
rijkste gevels waren. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat aanvankelijk de 
huidige Gasthuisstraat bestond, maar dat de Beyerd uitweegde op een straat of 
pad langs de huidige rechter kopgevel. 

Gaan we de Beyerd binnen door de huidige voordeur (die oorspronkelijk kan 
hebben gediend als achterdeur), dan staan we in een vertrek tussen de stramien-
lijnen C en E (figuur 5). Rechts achter in de hoek zien we de onderkant van 
een spiltrap met daaronder de keldertoegang. Links tegen de spil van de trap 
sluit een scheidingsmuurtje aan dat dateert van de laatste restauratie en dat een 
portaal afscheidt tegen de achtergevel. Gaan we het pand binnen door de huidige 
achterdeur, dan staan we eerst in dat portaaltje en zien we de spilt rap naar de 
verdieping. Die spiltrap is de trap waarvan we de onderkant zagen toen we van-
af de straat door de huidige hoofdtoegang naar binnen stapten. De spil van deze 
trap is tijdens de laatste restauratie teruggevonden en aan de hand daarvan heeft 
men de trap grotendeels kunnen reconstrueren. Gaan we de trap enkele treden 
op, dan vinden we daar de dichtgemetselde deur van de opkamer, waarvan het 
kozijn bewaard is gebleven. 

Behoudens het portaal voor de bovenwoningen is de volledige oorspronkelijke 
indeling van de beganegrond hersteld (zie figuur 1), zij het dat in de uiterste tra-
vee links een keuken en wat sanitaire ruimten zijn aangebracht. De oorspronke-
lijke indeling, dus die van vóór de tijd dat de twee huidige linker traveeën werden 
toegevoegd, moet aanvankelijk hebben bestaan uit drie gelijke ruimten van elk 
twee traveeën, waarvan de middelste tevens diende als entree-ruimte. Daarin 
bevonden zich de spiltrap naar de verdieping, waarvan we hiervoor de recon-
structie hebben beschreven, en vanwaar men ook de opkamer kon bereiken. 
Onder die spiltrap voerde een klein trapje naar de kelder (zie figuur 5). Verder 
moet zich hierin uiteraard ook ergens een deur hebben bevonden naar de derde 
ruimte links, misschien op dezelfde plaats als de huidige verbindingsdeur. Elk 
van de drie vertrekken had een eigen stookplaats. Op grond van rookkanalen 
in de kap heeft men die gereconstrueerd en misschien kon men daarbij toen ook 
nog gebruik maken van sporen in de balklaag van de verdiepingvloer. De begane- 
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grondvloer van de Beyerd moet oorspronkelijk lager hebben gelegen, zoals dat 
ook gebleken is bij de Nederlands Hervormde Kerk en bij het raadhuis. De archi-
tekt Louis de Kok vertelde ons dat bij de laatste restauratie op ongeveer dertig 
centimeter diepte onder de huidige vloer een tegelvloer is aangetroffen van rode 
plavuisjes, groot ongeveer 13 x 13 centimeter. Ook rondom de Beyerd is dus in 
de loop van de eeuwen het straatniveau opgehoogd. 

Als in de jaren zeventig sporen van de ravelingen voor het doorlaten van de rook-
kanalen in de verdiepingvloer al aanwezig zijn geweest, dan zijn ze bij de restau-
ratie toch uitgewist. Men heeft namelijk nagenoeg die gehele balklaag moeten 
vernieuwen. Die verdiepingbalklaag is en was ook oorspronkelijk een samen-
gestelde balklaag2), waarvan de moerbalken zonder tussenkomst van muurstij-
len en korbelen rechtstreeks in de bakstenen gevels waren opgelegd. 

Van de samengestelde balklagen zijn bij B, D en F nog oude balken te zien. 
Alle overige zijn geheel vernieuwd. Of die oude balken ook de oorspronkelijke 
zijn, is lang niet zeker. De moerbalk bij B vertoont namelijk inkepingen voor 
kinderbinten die niet stroken met de huidige kinderbinten. Die balk heeft dus 
waarschijnlijk oorspronkelijk elders dienst gedaan. Voor de balk bij F heeft men 
tegen de gevel het metselwerk wat uitgekraagd, ofwel omdat de kop van de balk 
verrot was en de balk dus te kort was geworden, of omdat men deze balk tussen 
bestaande muren heeft vernieuwd en daartussen de ruimte miste om de balk de 
juiste lengte te geven. Een uitkragende console biedt dan, samen met een nieuw 
aan te brengen sleutelstuk, uitkomst. Alleen cie balk ter plaatse van D lijkt niet 
alleen oud, maar ook nog compleet. Deze balk heeft hij de oplegging in de achter-
gevel een sleutelstuk dat is uitgehakt uit de dikte van de balk zelf (figuur 6). Dat 
kon omdat deze zijde het dikste gedeelte, namelijk het worteleinde van de boom 
was. Aan het andere einde van de balk was de boomstam veel dunner, en daar-
om werd daar een los sleutelstuk aangebracht (figuur 7). Behalve het diagonaal-
motief op basis van zaagsneden en met de guts uitgestoken ,:ersieringen aan de 
onderzijde van dat sleutelstuk, zijn de beide sleutelstukken hetzelfde. Ze hebben 
bij de reconstructie van alle overige sleutelstuk ken in het pand, in het verle- 
den bij het aanbrengen van stucplafonds al waren verwijderd of die bij de restau-
ratie zo slecht bleken te zijn dat ze vernieuwd moesten worden, als model gediend. 

Ook in de kap van de Beyerd is een stuk geschiedenis van het gebouw af te lezen 
(zie figuur 1), in een deel van de spanten zijn namelijk telmerken aangebracht 
die moesten dienen om, als de spanten van tevoren op de grond in elkaar waren 
gezet, de bij elkaar behorende onderdelen herkenbaar te maken. Als namelijk 
het moment was aangebroken om het spant op zijn plaats op het huis te zetten, 
moesten de spanten uit elkaar worden genomen om bovenin op de moerbalken 
weer te worden opgebouwd. 

De telmerken van de Beyerd, voor zover ze aanwezig zijn, volgen een later mo-
del en bestaan uit met de beitel ingestoken, rechte V-vormige groefjes (figuur 9). 
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Figuur 6 - Het .sleutelstuk aan het worteleinde van de moerbalk in de entree. Het maakt 
één geheel uit met de balk zelf die met dit einde in de achtergevel is opgelegd. 

Figuur 7 - Het losse sleutelstuk aan hei 
andere einde van de moerbalk van fi-
guur 6, opgelegd in de huidige voor-
gevel. Het ingezaagde diagonaalmotief 
met de met de guts uitgestoken ver-
sieringen zijn hei enige verschil met het 
andere .sleutelstuk. 
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Figuur 8 - Twee oorspronkelijke delen 
van het spant op stramienlijn D, met de 
telmerken III. De korbeel rechts is mei 
,gesmede nagels aan het schuin geplaatste 
spantbeen gespijkerd. 

Figuur 9 - Het V-teken als telmerk in een 
spantbeen van het schaurgebint op stru-
mienlijn Ti De dek balk op dit gebint is, 
in tegenstelling tot de korbeel van .figuur 
8, met een pen-en-gat-verbinding, die 
met een houten pen is opgesloten, aan 
het spantbeen bevestigd. 
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Daarmee is een nummering gemaakt die lijkt op het gebruik van Romeinse cij-
fers. 1 is I, 2 is II, 3 is III, 4 is niet IV maar IIII en tenslotte V voor 5. 

Op de stramienlijnen C tot en met F staan in dezelfde volgorde spanten die zijn 
gemerkt met II tot en met V (zie figuur 8). Nummer 1 ontbreekt, maar moet 
er wel hebben gestaan, en wel op stramienlijn B. Dat was immers de plaats van 
het eerste spant toen de Beyerd werd gebouwd en nog niet meer dan 6 traveeën 
lang was. Het spant op B heeft men ooit moeten vervangen, wellicht toen het 
gebouw met twee traveeën werd verlengd en ook het nieuwe deel van spanten 
moest worden voorzien. Die nieuwe spanten zijn niet van telmerken voorzien. 
Telmerken zijn gedurende de zeventiende eeuw geleidelijk in onbruik geraakt.31 
Merkwaardig is wel de aanwezigheid van inkepingen in de dekbalken van de nieu-
we spanten, die evenals de oude spanten schaargebinten zijn.4) Die inkepingen 
hebben klaarblijkelijk gediend om kinderbinten in op te leggen voor een pla-
fond ter halve hoogte van de kapruimte. De oudere spanten vertonen die inke-
pingen niet. Verwacht mag dus worden dat het betrokken plafond iets had uit 
te staan met een funktie die de Beyerd in de zeventiende eeuw of later heeft gehad. 

CONCLUSIES EN DATERING 
De Beyerd is een gaaf monument, dat na een zorgvuldige restauratie en door 
het multifunctionele karakter van de eenvoudige indeling weer uitstekend als 
woonhuis kon gaan functioneren. Het pretentieloze karakter van dit gebouw, 
dat toch een belangrijke bestemming had, en dat gepaard gaat aan een hoge am-
bachtelijke kwaliteit, zeker voor wat het metselwerk betreft, en een evenwich-
tige architektonische opbouw, doen het uitstekend passen in het straatbeeld van 
Oirschot en een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit daarvan. Burge-
meester Steger verdient voor zijn opmerkzaamheid alle lof en hieruit mag blij-
ken - voor zowel bestuurders als voor burgers - dat men er steeds op bedacht 
moet zijn dat een uiterlijk, dat naar eigen smaak niets bijzonders te zien geeft, 
belangrijke zaken kan bedekken die alleen door opmerkzaamheid van degenen 
die weten wat van belang is naar voren gebracht kunnen worden. 

De geschiedenis van het Sint-Jorisgasthuis, zoals die is beschreven door Lijten, 
zou doen verwachten dat de Beyerd uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw 
zou dateren. Toen immers was er behoefte aan een pelgrimshuis, terwijl in latere 
jaren het gehalte van de pelgrims en de verwatering van de bedevaarten het bezit 
van een dergelijke voorziening tot een twijfelachtig voorrecht maakten. 

Maar niettemin stuitten wij bij de bouwhistorische analyse op een datering die 
met de geschiedkundige gegevens een leemte lijkt te vertonen van ongeveer een 
halve eeuw. De traditionele, burgerlijke bouw, waarvan de Beyerd een uitgespro-
ken voorbeeld is, vertoonde niet de stijlkundige ontwikkelingen die de grotere 
architektuur in vroeger eeuwen te zien heeft gegeven. Bepaalde functionele en 
zakelijke bouwvormen hebben eeuwen overleefd, en alleen minitieus onderzoek 
en het naast elkaar zetten van zoveel mogelijk gegevens kan datering van een 
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gebouw binnen redelijke marges moge:ijk maken. De gegevens die stijlkundig 
aanknopingspunten zouden kunnen bieden zijn: 

De sleutelstukken aan de moerbalken, voorzover ze redelijkerwijs geacht kun-
nen worden oorspronkelijk te zijn. In de vijftiende en de zestiende eeuw, zelfs 
tot in de zeventiende eeuw toe, zijn de sleutelstukken aan te treffen die ge-
maakt zijn door de balken van opzij te doorboren, tot ronde gaten ontston-
den van enkele centimeters diameter, en van waaruit met zaag en beitel 
peerkraalprofielen en geschulpte randen werden gemaakt. Dergelijke profie-
len kennen we in Oirschot van het oude raadhuis, waarvan we weten dat het 
dateert uit 1513. Maar de enige sleutelstukken in de Beyerd die oorspronke-
lijk kunnen zijn, komen voor aan de moerbalk van stamien D, (zie figuur 
1, 6 en 7) en hebben niet de hiervoor beschreven gebruikelijke vorm uit de 
vijftiende eeuw, maar een vorm die eerder thuis hoort in de tweede helft van 
de zestiende eeuw. Wel zou toen als hoofdprofiel een zuiver ojief eerder te 
verwachten zijn geweest dan het ietwat gebroken hofprofiel, maar dat kan 
ook een oorzaak vinden in de overgangstijd. 
De accoladeboog boven vier van de oorspronkelijke gevelopeningen is 
een motief dat in de natuursteenarchitectuur van de vijftiende en vroege 
zestiende eeuw veelvuldig voorkomt, maar de toepassing van een dergelijke 
boogvorm in baksteen is zeldzaam. Een voorbeeld kennen we van de Sint-
Annakapel in Molenschot, onder Gilze-Rijen. Volgens de voorlopige monu-
mentenlijst5) zou de kapel van Molenschot uit de zestiende eeuw dateren, 
maar vroeger dan het tweede gedeelte van die eeuw lijkt niet waarschijn-
lijk. 
Nog een voorbeeld van een dergelijke boog hebben we gevonden binnen onze 
provinciegrenzen, en wel in Oirschot zelf. Aan de klokkeverdieping van onze 
Sint-Pieterstoren, ter weerszijden van het middelste galmgat zijn er de lagere 
galmgaten mee afgedekt (figuur 10). We weten dat de toren van de Sint-
Petruskerk dateert van rond de eeuwwisseling, tot ongeveer 1510. Als die 
bogen zijn bedacht door dezelfde vaklui die de Beyerd hebben gebouwd, wat 
heel voor de hand liggend is, dan mogen we de Beyerd rond 1500 dateren. 
Maar de bogen van de toren en van de Beyerd mogen veel op elkaar lijken, 
dezelfde karakteristiek hebben ze, behalve de accoladevorm, niet. De bogen 
bij de Beyerd zijn vlak en die aan de toren hebben een uitgesproken plas-
tische vorm. Het eerste is in de veel dunnere gevels van de Beyerd even voor 
de hand liggend als het andere voor de toren. Ook het verloop van de voegen 
tussen de stenen is dermate verschillend dat dat geen toeval mag heten. Een 
speels element dat het bedenksel is van één en dezelfde bouwer zal, naar we 
mogen verwachten, de kenmerken vertonen van de handtekening van één en 
dezelfde persoon. 

De stijlkundige kenmerken zijn hiermee naar onze mening uitgeput. De oorspron-
kelijke raamkozijnen zijn in de achttiende eeuw vervangen. Ongetwijfeld zijn 

Figuur 10 - ..lccoladeboog in de dode geleding van de toren van de Sint-Pieters-kerk. De 
traceringen in de Opening zijn voor de duidelijkheid weggelaten. In tegenstelling tot de vlak 
in het metselwerk liggende boog hij de Beyerd, heeft deze diepe, geprofileerde neggen. 
(Naar een werktekening van de restauratie van ± 1906.) 

dat in die vroeger tijd kruiskozijnen geweest, maar daarover hebben we geen 
gegevens. Bouwhistorische gegevens zijn: 

-- De telmerken in de oudste spanten. In de late-Middeleeuwen werden telmerken 
met een haalmes ingekrast in het hout. Voorzover telmerken voorkomen aan 
de kap van het oude raadhuis zijn ze deels van deze aard. De merken zoals 
die voorkomen aan de oudste spanten van de Beyerd, en zoals we die hier-
voor beschreven, zijn echter ingehakte telmerken. Volgens H. Janse6) zijn de 
ingehakte telmerken aan het einde van de vijftiende eeuw ontstaan in Vlaan-
deren en pas in de loop van de zestiende eeuw over de overige Nederlanden 
verspreid. Ze luidden zelfs het einde in van het gebruik van telmerken. 

— De baksteenformaten van het oudste gedeelte van de Beyerd zijn: 22-23 x 
11-11,8 x 5,2 centimeter, 10 lagen is 66 centimeter. De laat-vijftiende eeuw- 
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se kerk van Sint-Pieter en het raadhuis vertonen de volgende bakstenen: 
23,5-24,5 x 11,5 x 5,2 centimeter, 10 lagen is 70 centimeter, voor de voet 
van de toren en de zijbeuken van het schip. De eerste bouwfase, van koor 
en transept, is opgetrokken van stenen van 24,5-25,5 x 11,5-12 x 5,2-5,4 
centimeter. De stenen van het koor onder de kap van de omgang zijn nog 
groter, maar die zouden als hergebruikte steen afkomstig kunnen zijn van 
de in 1462 verwoeste kerk: 24,5-25,5 x 11,5-12 x 5,2-5,5 centimeter. 
De stenen aan het raadhuis zijn 24-25 x 10,5-11 x 4,6-5,2 centimeter. De 
bakstenen van de Beyerd zijn dus iets korter, maar wel wat breder en wat 
dikker dan die van het raadhuis. Aan de voet van de toren en aan de zijbeu-
ken van het schip zijn de stenen eveneens iets langer dan bij de Beyerd, maar 
voor het overige komen de stenen redelijk goed qua afmetingen overeen. 
De baksteenformaten kunnen derhalve weer pleiten voor een bouwtijd die 
ongeveer overeenkomt met die van de toren en de afbouw van de kerk, dat 
wil zeggen in de laatste decennia van de vijftiende eeuw. 

— Tenslotte willen we wijzen op de constructie van de Beyerd, zonder muurstij-
len en korbeels, de moerbalken opgelegd in de gemetselde gevels. We hebben 
er al eerder op gewezen dat deze voor de tijd "moderne" constructie kan 
zijn toegepast omdat de Beyerd, in tegenstelling tot het raadhuis dat uit drie 
bouwlagen bestaat, niet meer dan één bouwlaag heeft. 

Alles op een rijtje zettend moeten we concluderen dat de Beyerd misschien is 
gebouwd aan het einde van de vijftiende eeuw, maar een bouwtijd die ongeveer 
vijftig jaar later plaats heeft, kunnen we niet met zekerheid uitsluiten. Om recht 
te doen aan de geschiedenis, zullen we het voorlopig op het eerste houden. 

NOTEN 
1. J. Lijten: Het Sint-Jorisgasthuis tien maal bejaard; in Campinia, 13e jaargang 

nr. 49 (april 1983). 
2. Samengestelde balklaag: een balklaag die bestaat uit zware hoofdbalken (moerbal-

ken), waarin lichtere balkjes (kinderbinten) zijn opgelegd. Op de kinderbinten wer-
den de planken van de verdiepingvloer gespijkerd. 
Muurstijl: houten stijl tegen de muur, waarop de moerbalken zijn opgelegd, meestal 
met tussenkomst van een sleutelstuk en een schuin van muurstijl naar moerbalk ge-
plaatste korbeelbalk. Die laatste moest de stijfheid van het gebouw tegen de dwarse 
krachten van de wind opleveren. De constructie van muurstijlen, moerbalken en kor-
beelbalken, zoals die ook nog voorkomt in het oude raadhuis, zijn te beschouwen 
als overblijfselen van de houten vakwerkbouw. Daarbij werd de sterkte van een ge-
bouw geheel ontleend aan een dragend houten skelet, dat bestond uit de muurstij-
len, korbelen en moerbalken, samen met de kapspanten. Het dragend vermogen van 
bakstenen gevels is bij de traditionele burgerlijke bouw niet, vanaf de opkomst van 
de baksteen, voor de gevels van dergelijke gebouwen benut. Wel bij kastelen en ker-
ken. Maar daar waren de muren ook veel dikker en dus stabieler. Bij de bouw van 
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woonhuizen en dergelijke diende het metselwerk eerder als vulling van het houten 
skelet. De toepassing van het houten skelet als dragend element heeft voortgeduurd 
tot in de negentiende eeuw. Dat in het raadhuis muurstijlen en korbelen zijn toege-
past kan te maken hebben met het feit dat het hier een gebouw betreft van drie bouw-
lagen plus kap, terwijl de Beyerd niet meer dan één bouwlaag plus kap kent en dus 
gemakkelijker kon worden uitgevoerd zonder de waarschijnlijk toch als hinderlijk 
ervaren korbeelbalken. Dat de sleutelstukken zich veel langer hebben gehandhaafd 
als de korbelen, zal mede verband houden met het feit dat in de bakstenen gevels 
de einden van de moerbalken door vocht werden aangetast en te kort werden. De 
sleutelstukken konden dan een nieuwe oplegging vormen, zonder dat men de gehele 
moerbalk moest vervangen. 

3. H. danse: Houten kappen in Nederland, 1000-1940, uitgave Delftse Universitaire 
pers en Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1989. 

4. H. danse; zie noot 3. Voor schaargebinten zie de doorsnedetekening van het raad-
huis, in het boek Oog op Oirschot. 

5. Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel X, 
De provincie Noord-Brabant; uitgave Algemene Landsdrukkerij 's-Gravenhage 1931. 

6. H. Janse: Houten kappen in Nederland, zie noot 3. 
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**** BOEKAANKONDIGING **** 

OOG OP OIRSCHOT 

Oog op Oirschot is verschenen. Dit prachtige boekwerk is een waardevol geschenk 
voor een ieder die Oirschot lief heeft of Oirschot wil promoten. In 46 artikelen 
worden Oirschot en de Oirschottenaren beschreven. De 500 foto's en tekeningen 
geven een uniek beeld van Oirschot, zijn mensen en zijn natuur. De kleuren-
en zwart/wit-foto's werden onder meer gemaakt door Noud Aartsen, em.past. 
J. van der Heijden, Jos Pé en Noud Swinkels, maar zijn ook afkomstig uit 
Oirschotse familiealbums. 

Het boek is vanaf 14 oktober voor f 39,90 te koop bij het streekarchief, To-
renstraat 1 te Oirschot (tegenover bloemboetiek Elha). 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 uur - 17.00 uur 

dinsdagavond 19.00 uur - 21.30 uur. 

In tegenstelling tot eerdere berichten: De vooruitbetaalde boeken zijn ook vanaf 
14 oktober bij het streekarchief af te halen. Zelfde adres, zelfde tijden. 

Wie prijs stelt op toezending van het boek, dient vóór 1 november a.s. f 49,90 
over te maken op een van de rekeningen van de Stichting Gerard Goossens Fonds 
te Oirschot: Rabobank nr. 13.88.13.434; Postbank nr. 670.215. 

De stichting 

MULDERS OP DE STANDERDMOLEN 
VAN OERLE, UIT DE PERIODE 1462-1933 

door Jacy. F.C.M. Bijnen 

Tussen de periode 1462-1933 had de windmolen van Oerle twee standplaatsen. 
Vanaf 1462 tot in de zomer van 1914 stond hij op een afgelegen plaats in de 
hei van Zandoerle, tegen de grens met Knegsel, daarna aan de Zandoerleseweg, 
dicht bij het 'centrum' van Oerle. De molengeschiedenis van deze twee locaties 
wordt archeologisch en historisch onderzocht. Vandaar dat we ons onderzoek 
naar de namen van de molenaars, die op deze molen aktief waren, hebben be-
perkt tot de jaren tussen 1462-1933. 

Tot 1648 (Vrede van Munster) was de molen steeds eigendom van de klooster-
lingen van Postel. Daarna werd hij door de Staten Generaal geconfisqueerd. In 
1775 lieten deze de molen openbaar verkopen, waardoor hij in particuliere han-
den kwam. VOOr 1775 werd de molen steeds verpacht, daarna is hij soms ver-
pacht, maar meestal was de eigenaar ook de mulder. 

Onze lijst van molenaars, zowel mannelijk als vrouwelijk, vertoont in de aan-
vang van dit overzicht hiaten. Het bleek vooralsnog niet mogelijk deze met be-
hulp van de voorhanden zijnde archiefstukken te completeren. 
Het jaartal vóór de naam duidt op het vermoedelijke beginjaar of op het jaar 
van de eerste vermelding, die we van de persoon met betrekking tot de molen 
aantroffen. Indien dit jaartal wordt gevolgd door een tweede, dan geeft dat het 
einde van de periode aan waarin de molenaar op de molen heeft 'gezeten'. 

1509 Henrick van Crevelt (pachter)/Wouteren den Witte (onderpachter) 
Henrick van Creyelt gaf op 23 oktober 1509 zijn pacht van de 'wyntmolen tot 
Oerle' voor de tijd van twee jaar over aan 'Wouteren den Witte'. Henrick had 
de molen in pacht verkregen van 'menen heere van Postel'») 
1611 Jan Aert den Mulder 
Een verwijzing in het schepenprotocol, gedateerd 9 november 1626, refereert aan 
een obligatie die vijftien jaar daarvoor was aangegaan door Jan Aert den Mul-
der: dus in of omstreeks 16112 ).  Hoewel de achter- of bijnaam van deze Jan 
verwijst naai een beroep, is het strikt genomen niet zeker of hij in die tijd wel 
mulder was op de molen van Oerle. 
1626 Hendrik den Mulder 
In dat jaar vinden we in het schepenprotocol een Hendrik den Mulder vermeld 
als eigenaar van een belendend perceel te Oerle; eveneens in 16273). 

1636 Elisabeth Peeters Dielen (molenaarster)?) 
Zij was weduwe van Matijs Dierxsen en huwde in of kort na 1636 met Hendrik 
Adriaen Schuts. /ij overleed vóór april 1669. Op 15 april 1669 vond de erfdeling 
plaats van de door haar nagelaten goederen tussen Hendrik en haar kinderen 
en k leinkinderen5). 
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1654-1672 Hendrik Adriaen Schuts (pachter) 
We vinden hem op 26 januari 1654 voor het eerst vermeld als 'mulder' in Oerleb). 
Vermoedelijk was hij dit reeds vanaf de tijd van zijn huwelijk met Elisabeth Pee-
ters Dielen. Na haar overlijden huwde Hendrik met Margriet, dochter van Dio-
nijs Reijnder Bierens. In zijn testament, opgemaakt 6 april 1671, staat een 
verwijzing naar zijn eerste huwelijk waaruit hij bezat '... al het genen (dat) tot 
de molen begrepen was ...'7). Hij werd begraven te Oerle op 7 maart 1672. 
16 72-16 76 Weduwe Margriet Schuts-Bierens (mulderin) 
Op 4 juli 1676 declareerde zij een door haar voorgeschoten bedrag ten behoeve 
van noodzakelijke reparaties die aan de molen waren uitgevoerd, in de tijd dat 
zij 'molderinne' was op 's lands molen te Oerle71). 
1676-1685 Adriaen Peters Wouters van Heeswijk (pachter) 
Vooreerst werd hij vermeld als mulder te Oerle in 1679, dit in verband met een 
verzoek van de rentmeester aan de Raad van State om reparaties aan de molen 
uit te laten voeren8). Hij was gedoopt te Vught 28 juni 1641 en huwde te 
's-Hertogenbosch 8 september 1664 met Agnes Aswilder (Agnes Peters van Es-
wilder), na haar overlijden huwde hij met Maria Jacobs Vermeulen9). 
Volgens een specificatie van werkzaamheden, uitgevoerd in of omstreeks 1683, 
werd door hem de molen uitgebreid met een tweede koppel stenen: een zoge-
naamde achtermolenlo). Later, vanaf 1704 tot zijn overlijden in 1711, was hij 
molenaar te Boxtell I). 
1685-1701 Bartel Janssen Verbeek (Van Beek) (pachter) 
Zijn echtgenote Catharina dochter van Peter van Heeswijk was een zuster van 
Adriaen, de vorige mulder van de molen te Oerle. Tot 1685 was Verbeek mole-
naar te Budel, tevens pachtte hij de watermolen van Steensel op de Stevert. Per 
1 april 1686 gaf hij de pacht van deze molen over aan Wilbort Dils12). 
Bij de aanvang van de pacht van de Oerlese molen, in april 1685, bleek dat deze 
door Van Heeswijk in een slechte staat was achtergelaten. Onder meer de as was 
'periculeeus' en diende te worden vernieuwd13). Verder waren de klanten door 
Van Heeswijk 'zo kwalijk behandeld' dat hierdoor het aanbod van de te malen 
granen voor meer dan de helft was teruggelopen"). 
Waarschijnlijk door deze tegenvallers wilde Verbeek terug naar zijn vorige mo-
len te Budel. In een overeenkomst, de dato 10 oktober 1686, kwam hij met Jan 
Hendrik Hoppenbrouwers, molenaar te Budel, overeen met hem van molen te 
ruilen. Na verrekening van de uit te wisselen gereedschappen moest Hoppen-
brouwers nog 400 gulden bijbetalen. Hiervoor kreeg hij ook de gehele achter-
molen, die eigendom van Verbeek wasI 5). Voor de verhuizing over en weer moest 
Verbeek zijn paard inzetten. 

Opmerkelijk is de verklaring van de schepenen van Oerle dat zij zeer tevreden 
waren met de komst van Hoppenbrouwers, wiens voorouders en vrienden deze 
molen (van Oerle) eertijds bezaten '... over menschen gedenken af (ofte sijden 
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300 jaar af)'16). De hier aangehaalde tekst staat letterlijk in het schepenenproto-
col, doch is wat het gedeelte tussen haken betreft met een pennestreek door-
gehaald. 

De verhuizing is niet doorgegaan of slechts van korte duur geweest, want in 1689 
en latere jaren was Verbeek nog op de Oerlese molen aktief. 
1 701-1 703 Johan Heuvelmans (pachter) 
De schepenen van Oerle registreerden op 2 maart 1701 de tekst van een 'brief-
ken' betreffende het accoord dat Bartel Verbeek was aangegaan met Johan Heu-
velmans molenaar te Dommelen. Heuvelmans nam de pacht van de molen in 
Oerle over met bijbetaling van 630 gulden vergoeding voor de bij de molen be-
horende zaken die eigendom van Verbeek waren171. 
Toen tussen 10 en 24 augustus 1702 het leger van de koningen van Spanje en 
Frankrijk hun kampement hadden aangelegd in Riethoven, brachten deze troe-
pen veel schade aan door heffingen, plunderingen en vernielingen. De molenaar 
van Oerle werd 300 vaten rogge ontnomen, in geldswaarde 250 gulden, en het 
verlies en de schade aan zijn gereedschappen en meubelen bedroeg 200 gulden"). 
Door een zeer zware storm die op 8 de-
cember 1703 woedde, liep de molen grote 
schade op. Onder meer twee roeden wa-
ren geheel vernield en van de derde waren 
'...alk de scheijnen ontstucken'19). 
Na deze tegenslagen hield Heuvelmans 
het voor gezien. 

Ontrampeneerd na een zware storm. 
Houtsnede door Joseph Deziuer. 

1 703-1 706 Daniel Janssen Kievits (pachter) 
Huurde op 18 december 1703 een huis, 
hof en schuur met wangelag, gelegen te 
Zandoerle aan de plaats. Hij wordt hier 
vermeld als 'pachter van s'lants molen 
te Oerle'20). De achtermolen nam hij van 
Heuvelmans over voor 555 gulden en I5 
stuiver21 ). 
Daniel was gehuwd met Maria Geerts lamberts Smits, wij werd ook wel Schoen-
makers genoemd. Dit moienaarsgezin kende een tragisch einde: in maart 1705 
stierf een kind van hen; Maria stierf het volgende jaar in het kraambed en werd 
op 14 januari 1706 begraven, vijftien dagen later gevolgd door haar man en op 
31 januari werd hun zoontje Daendel ten grave gedragen22). 
1 706-1 710 Willem Nicolaas Teulincx (pachter) 
Was geboortig van Liernpde waar hij 11 maart 1679 werd gedoopt. Hij huwde 
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4 november 1704 met Petronella de Bresser. Op 17 maart 1710 verkocht hij als 
afgaande molenaar de achtermolen en andere gereedschappen voor 600 gulden 
aan de aankomende molenaar Joris Stijmans23 ). 

1710-1715 Joris Stijmans (pachter) 
Waarschijnlijk geboren te Oerle op 3 december 1680. Na zijn Oerlese mole-
naarsperiode komt hij in 1730 voor als inwoner van Meerveldhoven24). Moge-
lijk bediende hij toen de standerdmolen van Zeelst. 
1715-1721 Gerard van Heeswijk (pachter) 
Was gehuwd met Cornelia van Eekeren. Tijdens een 'groot tempeest' (geweldi-
ge storm) en 'uijtnemende wind', die op 1 december 1720 tussen 10 en 11 uur 
over Oerle kwam, liep de molen veel schade op. Onder meer was in de molen 
brand uitgebroken en was een maalsteen gebarsten25 ). 

1721-1727 Hendrik Jan Dictus (pachter) 
Hij was gehuwd, vermoedelijk in 1713, met Lisabet Janssen Hendriks. Zij had 
uit haar eerste huwelijk een dochter Maria Goossens Timmermans26). 

1727-1738 Norbert van Heeswijk (pachter) 
Was gehuwd met Maria Goossens Timmermans, geboren te Oerle en voordoch-
ter van Lisabeth Janssen Hendriks. Norbert verklaarde in augustus 1729, dat 
zijn vrouw zwaar ziek geweest was. Daarbij had zij een kind gekregen dat aan 
dezelfde ziekte was overleden. Hierdoor had hij veel dokterskosten gehad en geen 
tijd om op de molen te passen. Zijn knecht, die weinig ervaring had, kon het 
werk nauwelijks aan en hij had bovendien ook nog een molensteen gebroken. 
Om deze en om andere oorzaken lieten de inwoners hun granen elders malen. 
Van Heeswijk verzocht kwijting van betaling van pachtgeld27 ). 
Op 4 februari 1738 werd Norbertus ten grave gedragen. Zijn weduwe huwde 
nadien op 19 april 1739 met Dirck Johannis Coppens, geboren te Dommelen. 
Zij overleed te Oerle 16 november 1749, hij 1 augustus 1786. 
1738-1739 Francis Rouvoets (pachter) 
Nam op 18 maart 1738 de achtermolen met toebehoren over van de weduwe 
Van Heeswijk, voor de getaxeerde waarde van 754 gulden 10 stuiver 8 pen-
ningen28 ). Hij was gehuwd te Bergeyk 18 juli 1731 met Cathalijn Bornbergen, 
geboren te Westerhoven29). Zij was weduwe van Hendrik Hoppenbrouwers, 
overleden te Bergeyk in 1730. Hij was indertijd molenaar op de watermolen van 
Westerhoven. Zijn vader Jan Hoppenbrouwers was van 1701-1717 molenaar op 
de molen van Venbergen onder Valkenswaard. 
Francis Rouvoets was na zijn huwelijk met Cathalijn eerst molenaar op de wa-
termolen te Westerhoven en vanaf 1734 op de windmolen van Bergeyk30). Hij 
vestigde zich met zijn gezin in Oerle op 25 januari 1739. (In de ontlastbrief wordt 
zijn vrouw genoemd Catalijn Adriaan Merx)31 ). Francis was slechts kortston-
dig molenaar te Oerle, waar hij op 10 november 1739 werd begraven. 
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1740-1743 Octavianus Rouvoets (pachter) 
Octavianus Rouvoets (ook wel David genoemd), geboren te Heersstenberg, huwde 
te Oerle 21 augustus 1740 met Cathalijn Bornbergen de weduwe van zijn broer 
Francis. 
Ook Octavianus is niet lang molenaar in Oerle geweest; hij werd aldaar begra-
ven op 2 februari 1743. 
1743-1767 Weduwe Cathalijn Rouvoets-Bornbergen (pachteres) 
Zij zette het molenbedrijf te Oerle voort, daarbij vermoedelijk bijgestaan door 
Jan Hoppenbrouwers, haar zoon uit haar eerste huwelijk. Zij overleed te Oerle 
en werd aldaar begraven op 12 november 1767. Uit haar eerste huwelijk met 
Hendrik Hoppenbrouwers had zij twee kinderen: Jan en Helena. Met Franeis 
Rouvoets had zij drie dochters: Hendrina, Maria en Elisabeth32 ). 
17674770 Jan H oppen brou wers (pachter) 
Zette na het overlijden van zijn moeder het werk op de molen voort. Hij was 
ongehuwd en werd ±e Oerle begraven op 23 december 1807. 
/770-1776 Jan Mathijs Nagelmakers (pachter) 
Was gehuwd met Johanna van den Boomen. Hij nam op 17 maart 1770, voor 
1022 gulden 5 stuiver, de achtermolen met wat daarbij behoorde over van Jan 
Hoppenbrouwers33 ). De vrouw van Nagelmakers overleed te Oerle en werd er 
begraven op 5 december 1775. 
1776-1820 Jan van Heeswijk (eigenaar) 
Geboren te Boxtel 26 mei 1728, overleden te Tilburg 5 juli 1811, zoon van Lau-
rentius van Heeswijk en Maria Nicolaas Zibbens, huwde te Oerle 14 mei 1758 
met Helena Hoppenbrouwers, geboren te Westerhoven, begraven te Oerle 24 
oktober 1809. Zij was een dochter van de hiervoor vermelde Hendrik Hoppen-
brouwers en Cathalijn Bornbergen. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend: Henricus, gedoopt te Oerle 10 april 
1759; Laurentia, gedoopt te Middelrooij 7 mei 1763. Omstreeks 28 mei 1760 ver-
huisde dit gezin naar Middelrooij34). Enige jaren nadien woonden zij in Boxtel. 
Op 24 mei 1775 kocht Jan van Heeswijk, in een openbare verkoop de standerd-
molen van Oerle. Zijn zwager Jan Hoppenbrouwers fungeerde tijdens deze ver-
koop voor hem als tussenpersoon. De koopprijs bedroeg 16.300 gulden. Ter 
voldoening van de kooppenningen verstrekte de Staat hem een hypotheek van 
13.040 gulden á 3 070 rente, onder de naam jaarlijkse erfpacht van 391 gulden 
4 stuiver en het rantsoen van een halve stuiver per gulden, bedragende 9 gulden 
15 stuiver 10 penningen. Het bedrag moest worden betaald in vier gelijke jaar-
lijkse termijnen 35 ). Vermoedelijk in 1806 vertrok Van Heeswijk naar Tilburg. 
1806-1808 Hendrik van Heeswijk (bewindvoerder) 
Zoon Hendrik nam na het vertrek van zijn vader de gang van zaken op de mo-
len waar, hierin bijgestaan door zijn knecht F. Daalmans361, 
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1808-1813 Josephus de Roos (pachter) 
Volgens condities, opgemaakt 27 april 1808, ging Josephus de Roos de molen 
pachten. Om aan het eind van de pachttijd de eventuele verandering in de waar-
de van de molen te kunnen verrekenen, liet men de molen taxeren37). De waarde 
bij de aanvang van de pacht bedroeg 1288 gulden. 
Josephus de Roos was gedoopt te St. Michielsgestel 5 februari 1775 en gehuwd 
te Oisterwijk 31 mei 1807 met Adriana Vulders, geboren te Amsterdam. 
Kinderen uit dit huwelijk bekend: Johanna, gedoopt te Oisterwijk 28 maart 1808; 
Caspar, gedoopt te Oerle 1 juli 1809; Margaretha, geboren te Oerle 23 mei 1811, 
overleden aldaar 26 mei 1811; Maria Cornelia, geboren te Oerle 13 juli 1812. 
Voor zijn komst naar Oerle was De Roos molenaar op de molen te Oirschot 
en op de molen te Oisterwijk. 
1813-1817 Andries de Loure (pachter) 
Hij werd gedoopt te Meerveldhoven 15 maart 1768, zoon van Guillaume de Loure 
en Marie Anne Slewens, huwde te Oerle 23 mei 1813 met Elisabeth van Ham, 
gedoopt te Zeelst 26 juni 1781, dochter van Leonard van Ham en Joanne van 
den Wildenberg. 
Kinderen uit dit huwelijk bekend: Wilhelmus, geboren te Oerle 1 april 1814; Jo-
hannes, geboren te Oerle 14 januari 1816. 
De prisatie ten behoeve van de pacht van de molen is notarieel geregistreerd 2 
april 181338). De molen taxeerde men op 2702 gulden en 95 cent. Andries over-
leed 13 oktober 1817; hij woonde op Zandoerle. 
1817-1819 Elisabeth van Ham (pachteres) 
Als molenaarster zette zij het werk op de molen voort. Op 26 juni 1818 onderte-
kende zij een huurovereenkomst van de molen voor de tijd van één jaar, in-
gaande 1 juni 181839). 
1819-1824 Pieter Johannes Bobars (eigenaar) 
Pieter Johannes Bobars (ook geschreven als Bobas en Bobbars) gedoopt te 
Zuetendael (Limb.) 2 oktober 1765, overleden te Oerle 17 december 1837, zoon 
van Joannes Bobbars en Maria Oosterbos, huwde te Oerle 24 december 1797 
met Laurentia van Heeswijk, overleden aldaar op 2 februari 1843. 
Kinderen uit dit huwelijk bekend: Johannes, gedoopt te Oerle 7 april 1799; 
Johanna Cornelia, gedoopt te Udenhout 6 augustus 1801; Petrus, gedoopt te 
Udenhout 18 september 1803. 
Pieter Bobars woonde voor zijn huwelijk al in Oerle, in 1801 in Udenhout, in 
1813 te Tilburg en in 1818 vonden we hem vermeld als landbouwer te Oerle. 
In een notariële akte, 5 januari 1820, verklaarde hij dat wijlen zijn schoonvader 
Jan van Heeswijk, de molen in 1775 had gekocht. Door zijn overlijden was zijn 
enig nog in leven zijnde kind, dochter Laurentia, bezitster van de molen ge-
worden40). Bobars had aan de koning een verzoekschrift gericht om gedeelte- 
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Bericht uit de Meierijsche Courant van 25 februari 1911. 
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lijk kwijtschelding te bepleiten van achterstallige betaling van de erfpacht. Tevens 
verzocht hij verlaging van het jaarlijks te betalen bedrag. Bij besluit van 29 juli 
1819 bepaalde de koning kwijtschelding over alle jaren ouder dan vijf jaar en 
over de laatste vijf jaren 100 gulden per jaar te betalen. Verder kreeg Bobers 
een verlaging van de erfpacht tot 100 gulden per jaar41 ). Op 21 juli 1824 ver-
huurde hij de molen aan Caspar Roovers, voor de tijd van één jaar. Roovers 
zou de molen in eigen persoon moeten bemalen met de 'thans aanwezige gaande 
en roerende werken'. Hij moest gaan betalen 35 gulden voor de slijtage van de 
molen, 100 gulden voor de huur of pacht en verder alle lasten42 ). 
1824-1869 Caspar Roovers (eigenaar) 
Gedoopt te Waalre 1 maart 1797, overleden te Oerle 28 juli 1869, zoon van Wou-
ter Ro(o)vers en Anna Bijnen, huwde te Oerle 17 juni 1825 met Johanna Corne-
lia Bobars, overleden aldaar 12 februari 1862, dochter van de hiervoor genoemde 
Pieter Johannes Bobars en Laurentia van Heeswijk. 
Kinderen uit dit huwelijk: Petrus Johannis, geboren te Oerle 31 maart 1862, 
lenaarsgast, overleden aldaar 31 oktober 1848; Anna Catharina, geboren te Oerle 
13 augustus 1827, overleden te Woensel 22 november 1908, gehuwd met Francis-
cus van de Poel, geboren te Wintelre, metselaar, overleden 24 april 1903; Lau-
rentia, geboren te Oerle 26 december 1828, overleden aldaar 6 februari 1911, 
ongehuwd; Jacobus, geboren te Oerle 19 februari 1831, molenaar, overleden al-
daar 6 februari 1911, ongehuwd; Wouter, geboren te Oerle 7 november 1832, 
molenaar (in 1877 te Mill), overleden te Oerle 3 september 1909, ongehuwd; Jen-
nemie, geboren te Oerle 17 januari 1835, overleden te Woensel, ongehuwd; Hen-
drica, geboren te Oerle 12 mei 1837, overleden aldaar 1 juli 1843; Louis, geboren 
te Oerle 1 februari 1839, molenaar (in 1877 te Oostelbeers), overleden te Oerle 
11 april 1916, ongehuwd; Hendricus, geboren te Oerle 7 juli 1840, molenaar, 
overleden aldaar 27 juni 1887, ongehuwd; Franciscus Xaverius, geboren te Oer-
le 11 april 1844, molenaar, overleden aldaar 9 juli 1928, ongehuwd. Dit gezin 
woonde op Zandoerle. In 1845 verzocht Roovers vermindering van erfpacht. Dit 
werd afgewezen, de erfpacht bleef 100 gulden per jaar43 ). 
1869-1913 Gebroeders Roovers (eigenaren) 
Op 28 mei 1877 kwam het tussen de kinderen Roovers tot een scheiding en 
deling van de nagelaten goederen van hun overleden ouders441. De standerd-
korenmolen, met stalletje en erf, twee huizen en ruim acht hectaren grond, 
vielen ten deel aan de vijf in leven zijnde broers: Jacobus, Louis, Franciscus, 
Wouter en Hendricus. Zij waren allen ongehuwd en in meer of mindere mate 
molenaar. 

Hendricus overleed in 1887 doordat hij zichzelf met een kogel door het hoofd 
schoot. Wouter kwam te overlijden in 1909. Jacobus stierf in 1911, op dezelfde 
dag als zijn zuster Laurentia. Na dit dubbele sterfgeval besloten Louis en Fran-
ciscus met het werk op de molen te stoppen. De molen kwam op 13 en 20 maart 
1911 in openbare verkoop (zie afbeelding volgende pag.). Waarschijnlijk is 
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dc inzet te laag bevonden want de verkoop gaat niet door45 ). In het volgende 
jaar kwam Arnoldus Eustachius van der Waerden werken op de Oerlese molen. 
Hij had of kreeg nadien trouwplannen met Anna Cornelia van de Poel. Zij was 
een nicht van de gebroeders Roovers (dochter van hun zuster Anna Catharina 
gehuwd met Franciscus van de Poel) en voor zover we nagingen, het enige klein-
kind van deze familie. Zij woonde al vanaf 1875 bij haar ooms als dienstmeid. 

1913-1921 Arnoldus Eustachius van der Waerden (eigenaar) 
Geboren te Steensel 29 maart 1871, molenaar, overleden te Oerle 28 mei 1943, 
zoon van Peter Joannes van der Waerden en Johanna Heijmans, huwde te Oer-
le 10 mei 1912 met Anna Cornelia van de Poel, geboren te Woensel 8 april 1866, 
overleden te Oerle 6 december 1940. Arnoldus ging in 1886 naar Gestel, in 1901 
naar Aalst, daarna was hij molenaar te Nunhem (Limb.), verbleef in 1910 in 
Veldhoven en kwam in april 1912 naar Oerle. 
Door zijn huwelijk met de nicht van de nog in leven zijnde bejaarde gebroeders 
Roovers kwam Van der Waerden waarschijnlijk door onderlinge afspraak in het 
bezit van de molen. Mogelijk namen Van der Waerden en zijn vrouw de ver-
plichting op zich om de gebroeders Roovers een oudedagverzorging te geven. 
In 1913 loste Van der Waerden de op de molen rustende erfpacht af. In het vol-
gende jaar verkreeg hij vergunning de molen te verplaatsen naar de Zandoerlese-
weg. In de maanden mei, juni, juli en augustus kreeg deze verhuizing zijn 
beslag46). In 1914 betrokken de gebroeders Roovers met Van der Waerden en 
zijn vrouw een nieuwe woning aan de Zandoerleseweg nabij de molen op circa 
300 meter meer naar het 'centrum' van Oerle. 
1921-1925 Adrianus de Kort (eigenaar) 
Geboren te Helvoirt 14 oktober 1888, korenmolenaar, overleden te Oerle 18 mei 
1925, zoon van Joannes de Kort en Antonia Blanken, gehuwd met Johanna Cor-
nelia Hendriks, geboren te Udenhout 23 maart 1886. 
Kinderen uit dit huwelijk: Antonius, geboren te Helmond 8 juni 1919; Christi-
na, geboren te Helmond 17 augustus 1920; Johannes, geboren te Oerle 14 sep-
tember 1921; Cornelius, geboren te Oerle 16 januari 1924. 
De Kort kocht op 13 april 1921 de molen, met schuur en erf, voor f 5000,-47 ). 
Daarvoor was hij korenmolenaar te Helmond. In mei 1922 plaatste hij in een 
bijgebouwtje een zuiggasmotor van 20 PK, die één koppel stenen moest aan-
drijven48 ). Waarschijnlijk is toen de achtermolen gesloopt en zijn de maalste-
nen hiervan aangewend voor deze gemotoriseerde maalinrichting. 
1925-1929 Johanna Cornelia de Kort-Hendriks (eigenaresse) 
Johanna liet het werk op de molen uitvoeren door knechts. We vonden: Lau-
rentius van Brussel uit Erp, kwam 8 juni 1925 in Oerle en vertrok 2 mei 1929 
naar Maashees (Overloon); Peter Liebrechts uit Oostelbeers, van juli 1925 tot 
november 1926. Jan Willem Derksen, kwam op 20 oktober 1927 naar Oerle van-
uit Bergh49). 
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1929-1933 Jan Willem Derksen (eigenaar) 
Geboren te Doetinchem 15 februari 1898, molenaar, overleden 31 december 1973, 
huwde op 29 januari 1929 met Johanna Cornelia Hendriks weduwe van Adria-
nus de Kort, overleden te Sittard 16 januari 1981. 

Van april 1930 tot in 1932 was Jan Derksen, een neef van molenaar Derksen, 
als knecht op de molen. 

Derksen nam in 1932 het besluit de molen te slopen5o). Hij zou volledig over-
schakelen op zijn motormaalderij. De reden van deze afbraak was van econo-
mische aard. In 1932 werden de roeden er afgenomen. Zij kregen nog een functie 
ergens aan een molen in België. De rnolenkast en het kruiswerk sloopte men in 
het volgende jaar. Dit materiaal verdween als brandhout. 

NOTEN 

De data van geboorte, huwelijk en overlijden/begraven, die soms bij een persoon wor-
den vermeld, zijn genomen uit de DTB's of de registers van de burgerlijke stand van de 
betreffende plaats. 

1. Streekarchief Regio Eindhoven-Kempenland rayondepot Oirschot: 
Oud-administratief en rechterlijk archief, Oerle-Meerveldhoven, inv. nr. 263, fol. 
6vo-7. (Transcriptie in klapper A.M.J.G. van Run.) 

2. Idem, inv. nr. 263a, fol. 115-115vo. Vriendelijke mededeling van de heer P..1-h. dc 
Lange uit Eindhoven. 

3. Idem, fol. 121vo en fol. 144. 
4. S.A.R.E.K., Eindhoven: Kopie handschrift C. Rijken: ()ede Handschrift van 1249 

lol 1633, p. 65. Notitie betreffende de ondertekening van een stuk, d.d. 15-12-1636, 
met het handmerk van Elisabeth Peeters molenaarster te Oerle. 

5,  S.A.R.E.K., Oirschot: O.A. en R.A. Oerie-Meerveldhown, inv. nr. 268, p. 275 
6. Idem, inv. nr. 267, fol. 4. 
7. Idem, Notarieel archief Veldhoven, inv. nr. 8148, akte d.d. 6 april 1671. 
7a. Rijksarchief in Noord-Brabant 's-Hertogenbosch: Archief Raad en Rentmeester 

Generaal der Domeinen, inv. nr. 18. 
8. Algemeen Rijksarchief 's-Gra\ enhage: Archief Raad van State, Verbalen van de tien-

den, 1679, inv. nr. 1821. 
9. Vriendelijke mededeling van arehisaris W. pan Heeswijk, uit de ongepubliceerde 

ges ens van de genealogie Van Heeswijk. 
10. S.A.R.E.K., Oirschw: doos Rijksarchief in Noord-Brabant, aanwinsten 1885 (36). 

Specificatie voor Adriaan van Heesssijk, molenaar der heerlijkheid Oerle, wegens 
reparaties aan den molen, 1682/1683, 1 stuk. 

11. Zie noot 9. 
12. S.A.R.E.K., Oirschot: O.A. en R.A. Oerle-Meerveldhoven, inv. nr. 293, tol. 31-31vo. 
13. Idem, tol. 18. 
14. Idem, p. 60. 
15. Idem, p. 58-59. 
16. Zie noot 14. 
17. Idem, inv. nr. 295, tol. 41vo-42.  
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18. Idem, inv. nr. 41. 
19. Idem, inv. nr. 295, fol. 152vo-153. 
20. Idem, fol. 155-156vo. 
21. Idem, fol. 163-163vo. 
22. Idem, Dood- en begraafboek Oerle. 
23. Idem, inv. nr. 296, fol. 40vo-41. 
24. Idem, inv. nr. 277, fol. 51vo. 
25. Idem, inv. nr. 297, fol. 124-124vo en fol. 134vo. 
26. Idem, inv. nr. 298, fol. 6vo-8vo. 
27. Idem, fol. 49-49vo. 
28. Idem, inv. nr. 300, p. 146-149 (ingeschreven 3 september 1752). 
29. S.A.R.E.K., Eindhoven: Rechterlijk archief Bergeyk, R 81, fol. 28vo-29vo. 
30. Idem, fol. 72ro en fol. 89-90. 
31. Idem, fol. 171vo-172. 
32. S.A.R.E.K., Oirschot: O.A. en R.A. Oerle-Meerveldhoven, inv. nr. 299, p. 157-163. 
33. Idem, inv. nr. 301, fol. 84-85. 
34. Idem, inv. nr. 300, fol. 354vo. 
35. Idem, inv. nr. 281, fol. 177vo-178vo en 183vo-184. 
36. Idem. inv. nr. 9, fol. 216vo. 
37. Idem, inv. nr. 307, fol. 110vo-112. 
38. S.A.R.E.K., Eindhoven: Notarieel archief Waalre, inv. nr. 8330A, akte nr. 67. 
39. Idem, inv. nr. 8335, akte nr. 154. 
40. S.A.R.E.K., Oirschot: Notarieel archief Oirschot, inv. nr. 5217, akte nr. 66. 
41. Idem. 
42. Idem, Notarieel archief Veldhoven, inv. nr. 8154, akte nr. 156. 
43. Rijken, C., De banmolen te Oerle. In: Taxandria 22 (1915), p. 270-271. 
44. S.A.R.E.K., Oirschot: Notarieel archief Veldhoven, inv. nr. 3148, akte nr. 101. 
45. Notariële akte notaris H.B.C.F. de Wit te Valkenswaard. 
46. Parochie-archief van de R.K. parochie Oerle: memoriale, p. 197. 
47. Notariële akte notaris A.W. Lasante te Vessem. 
48. S.A.R.E.K., Oirschot: Gemeente-archief Veldhoven (1921-1945), inv. nr. 341, hin- 

derwetvergunningen. 
49. Idem, inv. nr. 317, bevolkingsregister. 
50. Archief van de Vereniging "De Hollandsche molen", Amsterdam: correspondentie 

verdwenen molens, map gemeente Veldhoven (Oerle). 
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**** CURSUS **** 
LANGS 'S HEREN WEGEN 

OUD SCHRIFT (PALEOGRAFIE) 
voor beginners 

in VELDHOVEN 

In december a.s. start bij de Parasol, Centrum voor Volwasseneneducatie, te 
Veldhoven een cursus oud schrift voor beginners. Iedereen die in archieven on-
derzoek doet naar onderwerpen van historische aard of de familiegeschiedenis 
(genealogie) uitzoekt, komt al snel tot de ontdekking dat de handgeschreven do-
kumenten niet of nauwelijks meer te lezen zijn, vanwege de in vroeger tijd ge-
bruikte handschriften. 

Tijdens de 12 lesavonden durende cursus, maakt u kennis met teksten uit de 
periode 1400-1800. U leert deze teksten in oud-Nederlands schrift te lezen én te 
begrijpen. Onderzoek in archieven wordt nog interessanter, als u zelf de eeuwen-
oude dokumenten kunt lezen. 

Aanvangsdatum: 12 december 1991 
Tijd: 20.45 uur - 22.15 uur 
Kursuseeld: ,ƒ 85, — 

Aanmelden: De Parasol 
van Vroonhovenlaan 38 
5503 CP Veldhoven 
telefoon: 040-535532 

N.B.: De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. 

door J. Lijten 

Reeds vele eeuwen vormen wegen een punt van voortdurende zorg voor de over-
heid. Voor de Romeinen die rond 50 voor Christus in ons land kwamen, waren 
goede verbindingswegen van levensbelang. Zo heeft het Romeinse leger ook in 
onze streken brede en rechte verbindingswegen aangelegd. Door Oirschot liep 
een weg van Tongeren in noordelijke richting tot de Maas, die Oirschot door-
kruiste van Landvoort tot Schatkuil, waar Boxtel, Liempde en Oirschot aan el-
kaar grenzen. Naar deze 'strata via' gebaande weg' is Straten genoemd. Langs 
hun grote wegen legden de Romeinen op sommige plaatsen kleine garnizoenen 
in legerplaatsen 'castra' ter beheersing en beveiliging van het land. Deze Romeinse 
weg en het toponiem 'Casteren' was voor burgemeester Speetjens aanleiding om 
te gaan zoeken naar sporen van de Romeinse aanwezigheid, die daar inderdaad 
in overvloed gevonden werden, afkomstig uit de eerste tot de derde eeuw. 

Na de val van het West-Romeinse rijk ging de zorg voor deze verbindingswegen 
over op de Frankische koningen en na de desintegratie van het Frankische rijk 
op de landsheren. In de late middeleeuwen was dit in onze regio in feite de her-
tog van Brabant. Wanneer men sprak over "s heren wegen', bedoelde men daar-
mee de wegen die onder direct toezicht van de landsheer stonden. De Brabantse 
hertogen hebben zich dan ook herhaaldelijk bemoeid met de doorgaande wegen 
maar eveneens met wegen van mindere importantie. 

In het Register van Dooren — van Baar van de hand van de Oirschotse secreta-
ris Aert Sgraets kort vóór 1600 vinden we de volgende landsheerlijke voorschriften 
met betrekking tot de breedte van de verschillende wegen. 

Die breyde van den heirstraeten ende wegen 
hoe breet sy schuldich syn te weesen 
Ierst die heerstraete XL voeten breet (11.55 m) 
Item den dryffwech van dorpe te dorpe 
met beesten ende met getouwe (gespan) XXXII voeten (9.24 m) 
Eenen vaerwech XVI voeten (4.62 m) 
Item eenen kerckwech VI voeten (1.73 m) 
ende eenen voetpat II I I voeten (1.15 m) 
(R.v.D.v.B., blz. 71.) 

De opgegeven breedten zijn omgerekend naar de Bossche voet (28,87 cm), die 
toen in de Meierij algemeen gebruikelijk was. 

Zoals nu hadden ook vroeger de meeste mensen de neiging om hun gebied uit 
te breiden. Daarom was een voortdurende inscherping van de voorschriften nodig. 



188 

Er zijn dus duidelijk 5 categorieën, waarvan wij er 3 wegen zouden noemen en 
2 paden. 

De 'heirstraeten"legerwegen' zijn de doorgaande verbindingen. Ook waar zij 
door de bebouwing van de dorpen gingen, moesten zij de vereiste breedte hebben. 

'Den dryffwech van dorpe te dorpe' stond voor interlocale weg. Een 'vaerwech', 
zoals hij in het dialect tot voor kort nog genoemd werd, zouden wij nu een land-
bouwweg noemen. 

Bij de paden werd onderscheid gemaakt tussen een 'kerckwech' en een gewoon 
'voetpat'. Deze categorieën paden vormen voor vele toeristen een aparte aan-
trekkelijkheid van Oirschot. De meeste van de nog bestaande paden waren kerk-
pad zoals het Stenenstraatje, de Kapelpad en de Helpad. Tot de Helpad - de 
kerkpad van Hedel - behoorde niet alleen het gedeelte dat nu nog zo heet, maar 
ook het tegenwoordige Noyensstraatje en de twee paden tussen de Gasthuisstraat 
en de Lindenlaan en tussen de Lindenlaan en de Karel Doormanlaan. Ook deze 
gedeelten waren kerkpad. Kerkpad is echter vanouds een categorie-aanduiding 
en geen eigennaam, zoals door de enige tijd geleden geplaatste bordjes gesugge-
reerd wordt. 

Wanneer het zuidelijkst gedeelte van het Noyensstraatje recht wordt doorgetrok-
ken, komt men uit bij de kerkdeur van de Mariakerk. De oudste kerkpaden wa-
ren er al voor de Sint-Petrus-kerk gebouwd werd en leidden naar de Mariakerk 
op het Vrijthof. 

Het Noyensstraatje werd de eeuwen door het meest intensief gebruikt en heeft 
zijn voorgeschreven breedte van 1.73 m ruim behouden. Bij de gedeelten tussen 
Gasthuisstraat en Lindenlaan en tussen Lindenlaan en Karel Doormaniaan heb-
ben de aangelanden echter hun hagen en schuttingen duidelijk te ver geplaatst, 
zodat de vereiste breedte van kerkpad niet meer aanwezig is. 

IV.  DE 17e EEUWSE DOUANEPALEN TE BUDEL, 
SOMEREN EN BERGEYK 

door J.W. Bieze 

Nadat de Meierij van 's-Hertogenbosch na de Vrede van Munster in 1648 defini-
tief tot het rechtsgebied van de Zeven Verenigde Provinciën ging behoren, werd 
er aan de grens invoerrecht enz. geheven. De heffing van rechten heeft in de 
praktijk kennelijk tot moeilijkheden geleid. Het gevolg hiervan was, dat men 
de grenzen met z.g. douanepalen ging markeren. 
In een besluit van 29 september 1662 besloten "De gecommitteerde raden ter 
admiraliteit, residerende binnen Rotterdam", -hierna te noemen: Admiraliteit 
van de Maas te Rotterdam - om aan de grenzen van de Meierij van 's-
Hertogenbosch en van de Baronie van Breda palen te doen plaatsen. Deze palen 
werden geplaatst op wegen, die uit het "buitenland" naar de Meierij van 's-
Hertogenbosch of naar de Baronie van Breda liepen)) 
Blijkens voornoemd Besluit hebben deze palen o.m. gestaan op de grenzen met 
"den Lande van Brabant" (nu België), het land van Cuyck, het Overkwartier 
Gelder (nu provincie Limburg), en het Graagschap Loon, c.q. Prinsbisdom Luik 
(dit gebied omvat o.m. het grondgebied van de tegenwoordige Belgische provin-
cie Limburg.) 
Bij het passeren van de douanepalen moesten de voerlieden hun waren aange-
ven en in-, uit- en doorvoerrechten betalen. In verschillende grensplaatsen wa-
ren "comptoiren" aanwezig, waar deze aangifte diende te geschieden. 
In het terrein werd controle uitgeoefend door dragonders. Deze 17e eeuwse dou-
aneambtenaren reden te paard. Vanuit hun hoge zitplaats konden zij het terrein 
makkelijk overzien. Tevens konden zij zich snel verplaatsen. 
Deze situatie heeft geduurd tot 1794. Door de Franse inmenging veranderde het 
politieke en staatkundige gebeuren. Hierdoor ging het oorspronkelijke doel van 
deze palen verloren. 
De douanepalen zijn vierkante arduinen palen. De breedte van het onderste deel 
van de paal is 40 cm; het bovenste deel, dat 2.50 m lang is, is 30 cm. breed. 
De palen zijn voorzien van het wapen van de Admiraliteit van de Maas, bestaande 
uit twee gekruiste ankers, bedekt door een schild met klimmende leeuw. Boven 
het schild bevindt zich een kroon. 
Rechts, links en onder het schild staat een letter "P". De betekenis van deze 
3 P's zou zijn: "PUGNO PRO PATRIA", hetgeen betekent: Ik vecht voor het 
vaderland. Als een andere betekenis voor deze 3 P's wordt ook vermeld: "PRO-
PRIA PECUNIA POSUIT". Dit betekent: op eigen kosten gezet. De eerste uit-
leg wordt over het algemeen als de juiste beschouwd. 
Van deze douanepalen zijn er -voor zover mij bekend- in de provincie Noord 
Brabant nog 7 over, nl. 4 in Budel, 1 in Someren en 2 in Bergeyk. 
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De douanepaal op het Wilhehninaplein te Saneren. 
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In Budel hebben 5 douanepalen gestaan. Eén werd in de tweede wereldoorlog 
ernstig beschadigd en is verloren gegaan. 

A. De douanepaal in Someren. 
De paal in Someren is te vinden op het Wilhelminaplein, in de onmiddelijke na-
bijheid van het gemeentehuis. Dit is niet de plaats, waar deze paal oorspronke-
lijk is geplaatst. De paal stond vroeger op de heide buiten het dorp, in de omgeving 
van het tegenwoordige dorp Someren Heide. 
In juli 1899 werd de paal met een mallejan van de heide naar Someren gebracht. 
In deze tijd was het in veel gemeenten de gewoonte, om ter gelegenheid van de 
inhuldiging van Koningin Wilhelmina een Wilhelminaboom te planten. In So-
meren kreeg men het lumineuze idee, om de op de heide aanwezige douanepaal 
naar het dorp te halen, om als Wilhelminapaal te worden opgericht. Men ginL,  
er van uit, dat deze paal als monument een langer leven beschoren zou zijn, dan 
menige Wilhelminaboom.2) 
Men liet de paal door steenhouwer H. Kluytmans uit Eindhoven opknappen en 
van een inscriptie voorzien, luidende: 
Hulde aan onze Koningin, 6 sept. 1898 gemeente Someren. 
Dankzij de initiatiefnemers, de Heren Jan Buskens en Jan Meeuws, kunnen we 
deze douanepaal nog aanschouwen. Als de paal op de heide was blijven staan, 
dan was er waarschijnlijk niet veel van over gebleven. 
Ook bij latere jubilea van Koningin Wilhelmina heeft men op een zijde van de 
paal een inscriptie aangebracht, t.w.: 
Hulde op het 25e regeringsjaar van onze koningin 6 - 9 - 1923. 

en 
Hulde op hel 40e regeringsjaar van onze koningin 6 - 9 - 1938. 
Drie zijden zijn nu van een inscriptie voorzien; de vierde zijde is blanco. 
Niet iedereen is tevreden met de nieuwe standplaats van deze "keijepoal" (zoals 
de douanepaal in de volksmond genoemd wordt.) 
De carnavalsvereniging te Someren-Heide is niet ingenomen met het feit, dat 
"hun" paal in Someren staat. Dit misnoegen is herhaaldelijk geuit, door de paal 
tijdens het carnaval weg te halen uit Someren en over te brengen naar Someren 
Heide. De gemeente moest de paal dan terughalen en herplaatsen te Someren. 
Dit heeft er toe geleid, dat de paal nu in een formidabele hoeveelheid cement 
is geplaatst, zodat het niet meer mogelijk is, de paal weg te halen. 
Nu komt Prins Carnaval uit Someren Heide met carnaval jaarlijks naar de paal, 
teneinde zijn spijt te betuigen, "dat onze poal zo ver van ons af staat" enz. enz.. 
Zo is deze 17e eeuwse paal, begonnen als douanepaal en in 1899 gebruikt als 
herinneringspaal, nu geworden tot een hoogtepunt in het Somerense carnavales-
ke gebeuren. 
Door plaatsing in beton kon deze paal, die zijn oorspronkelijke lengte nog heeft, 
hoog boven de grond uitsteken, nl. ruim 3,25 m. Deze paal is dan ook een mooi 
monument op het Wilhelminaplein van het mooie dorp Someren. 
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B. De douanepalen in Budel. 
Budel grensde in het zuiden aan het Prinsbisdom Luik; in het oosten aan het 
Overkwartier Gelre, dat tot de Spaanse of Oostenrijkse Nederlanden behoorde. 
Aan de wegen, die naar die gebieden voerden, stonden de meergenoemde 5 dou-
anepalen, waarvan er nu nog 4 over zijn. 

ad. 1 Eén van de resterende Budelse douanepalen vinden we aan de weg van 
Budel naar Weert (destijds gelegen in het Overkwartier Gelre). Deze paal is de 
enige, die nog staat op de plaats, waar hij oorspronkelijk gezet is. U kunt deze 
paal vinden in de Meemortel. Hij staat tussen de coniferen, die dienst doen als 
haag tussen de openbare weg en een tuin. Hij staat 2,5() m boven het maaiveld. 

Douanepaal te Bode! - Meemortel 
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Enige jaren geleden had deze paal de gelegenheid om zijn stevigheid te bewij-
zen. Er reed nl. een auto tegen deze paal. De auto was total loss; de paal bleef 
onbeschadigd.3) 
ad. 2 Op de Toom, aan de Asbroekweg, niet ver van de gietijzeren grenspaal 
no. 172 staat eveneens een douanepaal. 
In oktober 1978 werden op een oude gemeentewerf in Budel twee oude douane-
palen teruggevonden. Ze hadden ruim 10 jaar voor oude vuil onder stenen en 
trottoirbanden gelegen, begroeid met onkruid. Een anonieme tipgever heeft de 
gemeente op het spoor van deze oude palen gebracht. 
Een van de palen werd op 11 september 1979 geplaatst op de Toom, aan de As-
broekweg. 

Douanepaal aan de Asbroekweg te Budel. 
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De paal steekt slechts 2.25 m boven het maaiveld uit. Het onderstuk was afge-
broken; de paal werd in beton gezet. 
De plaats, waar deze paal opnieuw is gezet, is vastgesteld in overleg met de Heem-
kunde Studiekring Budel en Cranendonk.4)  

Ad. 3 De tweede paal, die op de oude gemeentewerf werd teruggevonden 
is, eveneens op 11 september 1979 in overleg met de Heemkundekring Budel 
en Cranendonck herplaatst. 
De keuze viel op Budel - Schoot, in de onmiddelijke nabijheid van de Pastoor 
Leminensst raat. 

/)e douanepaal te Budel - Schooi. 
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Ook deze paal was gebroken en moest in beton gezet worden. 
Hij steekt slechts 2.20 m boven het maaiveld uit. 
Het was niet mogelijk, om de paal aan de Asbroekweg en de paal aan de Pastoor 
Lemmensstraat op de zelfde plaats te zetten, waar ze oorspronkelijk hebben 
gestaan. De tegenwoordige locatie is echter in de nabijheid van de oorspronke-
lijke plaats. Laatstbedoelde plaatsen zijn door de veranderingen van de loop van 
de wegen e.d. niet geschikt voor herplaatsing.5)  

Ad. 4 Een 4e paal heeft gestaan bij de oude grensovergang van Budel en 
Budel - Schoot naar Hamont. Deze liep vroeger van de grensweg in Budel, via 
de Zwarte weg in Budel - Schoot, of komende van Budel - Schoot via de Ha-
montweg naar Hamont. 
De tegenwoordige grensovergang dateert pas van 1868. De douanepaal stond 
daar ± 50 m vei& de grensovergang aan de linkerkant van de weg. 
Deze douanepaal is tijdens de 2e Wereldoorlog verloren gegaan. 

Ad. 5 De vijfde Budelse douanepaal staat naast een hulppaal. 
Dit is de enige douanepaal in de gemeente Budel, die op de grens tussen België 
en Nederland staat. Deze douanepaal, die een dominerende plaats in het land-
schap inneemt, steekt 3 m. boven het maaiveld uit. 
Deze paal wordt genoemd in het in het gemeente archief te Hamont aanwezige 
Proces verbal de l'abornement de la limite entre la commune de Hamont (Belgi-
que) et celles de Budel et Leende (Pays Bas). 
De paal wordt in voormeld "Procès Verbal" omschreven als volgt: "une gran-
de et ancienne borne fournie par les Pays Bas". 
Met deze paal is nogal vreemd omgegaan. De gemeente Budel heeft deze paal 
bij een bijzondere gelegenheid ten geschenke gegeven aan de gemeente Maar-
heeze. Laatstgenoemde gemeente plaatste deze paal aan een weg in de nabijheid 
van het gemeentehuis te Cranendonk. 
Toen de weg, waaraan deze paal geplaatst werd, werd voorzien van een rijwiel-
pad, moest de paal het veld ruimen. Dit was aanleiding om de paal weer terug 
te geven aan de gemeente Budel. Een en ander was mede een gevolg van de acti-
viteiten van de Heemkunde Studiekring Budel en Cranendonk. Deze kring had 
zich al eerder beijverd, om de paal weer op zijn oorspronkelijke plaats terug 
te krijgen. 
In samenwerking met voormelde heemkunde studiekring werd de paal herplaatst 
in zijn oude omgeving. Een en ander geschiedde met feestelijk vertoon. De paal 
staat nu "Op de Ezel" (een duiker in de Rioolhoek) naast meergenoemde 
hulppaal. 
Deze paal staat nu tussen de gietijzeren grenspalen no. 173 en 174, en wel ± 
100 m van paal 174. De oorspronkelijke plaats, waar deze paal gestaan heeft, 
ligt ± 30 m in de richting van paal no. 173. 
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Aan de grondsporen kan men de juiste plaats nog zien. Ambtenaren van het 
kadaster te Eindhoven hebben deze plaats gemarkeerd met een plastic pijp. 
In vroeger tijden liep hier een handelsweg van Budel naar Achel. 
In het bos ziet men nog de sporen, waar deze weg gelopen heeft. Opmerkelijk 
is, dat deze douanepaal in de volksmond MARIA THERESIAPAAL genoemd 
werd. Er is nl. geen enkel verband te vinden met Maria Theresia, die leefde van 
1717 tot 1780. Zij werd in 1740 keizerin van Oostenrijk. 

De Maria Theresiapaal, naast een hulpsteen bij de Rioolhoek. 
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C. De douanepalen te Bergeyk.6)  
De twee douanepalen te Bergeyk hebben een zeer eigen geschiedenis. 
In het jaar 1828 had de pastoor van de kerk te Bergeyk aan het Hof een afraste-
ring om de kerk en het kerkhof laten maken. Hij had een paar stevige palen 
nodig, om er een toegangshek aan te laten monteren, teneinde het kerkhof te 
kunnen afsluiten. Zijn oog viel op twee douanepalen, die op de hei stonden. 
Hij liet ze weghalen. Een steenhouwer heeft er twee ronde palen van gemaakt, 
die uitstekend als steun voor een poort dienst konden doen. Aan de wet, die 
onveranderd bleef, is nog te zien, dat het inderdaad oude douanepalen zijn. Eén 
van beide palen staat nog op het kerkhof. De andere is afgebroken en ligt voor 
oud vuil op de gemeentewerf te Bergeyk. Er bestaan plannen, de stukken aan 
elkaar te lijmen, en de gerestaureerde paal op het kerkhof te herplaatsen. 
Van deze douanepalen hebben er zeer vele aan de grens van de huidige provincie 
Noord-Brabant gestaan. Het is jammer, dat de meeste van deze palen, die de 
geschiedenis ook in het veld zichtbaar maakten, verloren zijn gegaan. 

De douanepaal op hei kerkhof ie Bergeyk. 
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De gebroken douanepaal op de gemeenteweit te Bergeyk. 

\OTLN: 

RECEIE11. van alle de Plaeaten, Ordonnantien, Resolutien, Instruetien, Lijsten en 
Waarschouwingen betreffende de ADMIRAIITEY.IIN, CONVOYEN, LIGENTEN 
en verdere ZEE SAAKEN. 
(Aanwezig in de bibliotheek van het Belastingmuseum "Prof. dr. Van der Poel" 
te Rotterdam). 
Gemeentearchief te Someren. 
"Badel en Cranendonek voorheen en thans" door S.H. Winkelmolen. 
Eindhovens Dagblad dd. 17 oktober 1978. 
Eindhovens Dagblad dd. 8 september 1979. 
Aantekeningen Meester Pinken. aanwezig in de bibliotheek van hei Eijeha Museum 
te Bergeyk. 
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akte 

1857 C 
C 
C 
C 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

1857 13 
B 
13 
B 
13 
13 
B 
E 
E 
E 

1870 13 
B 
B 
B 
B 

B 
B 

B 
13 
13 
13 

kad. aanduiding 

344 bouwland 
351 bouwland 
365 bouwland 
436 bouwland 
534 bouwland 
579 bouwland 
995 bouwland 

1105 bouwland 
1119 bouwland 
1131 bouwland 
1141 bouwland 
1176 bouwland 
1187 bouwland 
1211 bouwland 
1216 bouwland 
1135 bouwland 
1140 bouwland 

331 weiland 
332 bouwland 
257 bouwland 
258 hakhout 
259 bouwland 
391 bouwland 
402 bouwland 
157 bouwland 
158 bouwland 
98 bouwland 

257 bouwland 
258 bouwland 
259 bouwland 
391 bouwland 
664 tuin 
665 bouwland 
666 huis, schuur, erf 
667 bouwland 
224 water 
231 heide 
402 bouwland 
516 bouwland 
650 weiland 
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opp. 
ha. a. ca. 

34.40. 
52.80. 
75.20. 
46.10. 
63.20. 
80.10. 

1.16.60. 
30.60. 
28.60. 
19.70. 
22.70. 
49.30. 
48.00. 
41.30. 
79.50. 
25.30. 
35.40. 

20.60. 
35.80. 
59.30. 
26.20. 
38.00. 

1.22.20. 
1.25.50. 

08.30. 
42.40. 

1.26.10. 

59.30. 
26.20. 
38.00. 

1.22.20. 
04.13. 
31.30. 
02.89. 
10.30. 

1.45.70. 
1.60.30. 

21.60, 
68.60. 
26.70. 

"roepnaam" 

de Molenstraatse kampen 
de Molenstraatse kampen 
Heikant 
Heikant 
Naastenbest 
Naastenbest 
de Leeuwerik 
de Oude Bogten 
de Oude Bogten 
de Bulten 
de Bulten 
de Uitleggers 
de Uitleggers 
de Uitleggers 
de Uitleggers 
de Bulten 
de Bulten 

de Zonsche Dijk 
de Zonsche Dijk 
de Uitleggers 
de Uitleggers 
de Uitleggers 
de Sonsche Dijk 
de Molenkampen 
de Hokkelstraat 
de Hokkelstraat 
de Nieuwsteegsche Velden 

de Uitleggers 
de Uitleggers 
de Uitleggers 
de Sonsche Dijk 
de Barrier 
de Barrier 
de Barrier 
de Barrier 
de Nieuwe Heide 
de Uitlegger 
de Molenkampen 
de Oude Schuur 
de Barrier 

V. UIT DE FAMILIEPAPIEREN VAN COR 
VAN MARINUS VAN JAN VAN HANNES 

VAN TOON HENDRIKE, OFWEL 
MEVR. C. SCHEEPENS-VAN DE SANDE UIT BEST 

door P. Rosier 

In Campinia 8e jaargang, nr. 30 (1978) is een aanvang gemaakt met de publikatie 
van Bestse toponiemen, zoals die te vinden zijn in de oudste verpondingsregisters 
van de herdgangen Aarle, Naastenbest en Verrenbest (omstreeks 1660), toen nog 
onderdelen van Oirschot. De reeks is geëindigd in 1980 (13e jaargang, nr. 50). 
Deze kohieren moesten worden opgemaakt ten behoeve van de heffing van een 
belasting op huizen, erven en landerijen (verponding), die te beschouwen is als 
voorloper van onze onroerendgoed belasting. 

De verpondingskohieren worden veelvuldig geraadpleegd, o.a. ook voor de ru-
briek "Huizen en bewoners". Voor de gemeente Best zijn in die zin nog weinig 
publicaties verschenen, volgens mij omdat aansluiting met de huidige kadastrale 
gegevens moeilijk te maken is. 

Aangenaam verrast was ik dan ook toen ik in de familiepapieren van mevr. 
Scheepens-van de Sande akten aantrof van bijvoorbeeld boedelscheidingen, waar-
in de te verdelen percelen niet alleen waren aangegeven met de bekende kadastrale 
aanduiding van letters en cijfers, maar ook met wat ik nu nog voorzichtig zou 
willen noemen een "roepnaam". Of het wel echt oude toponiemen zijn moet 
nog bezien worden. Er worden soms meerdere kadastrale percelen aangegeven 
onder één naam; men krijgt de indruk dat percelen ook worden aangeduid met 
een buurtnaam, soms zelfs met een buurtnaam, die elders in Best (ook) voor-
komt. Wat dat betreft is er nog wel een en ander uit te puzzelen. 

LIJST 
Zonder verder onderzoek te doen (voorlopig), ben ik begonnen met in chrono-
logische volgorde uit de geraadpleegde bron (akten) de percelen te noteren, die 
vermeld staan zowel met de kadastrale gegevens als met de "roepnaam". 

Het is te hopen dat bestudering van deze en andere dergelijke gegevens kan lei-
den tot publicaties over de geschiedenis van oude (nog bestaande of verdwenen) 
vestigingen in Best. Op die manier kan er ook meer inzicht komen in de oor-
spronkelijke bewoning van het buitengebied van Oirschot, dat nu zelfstandig 
voortleeft als Best. 



"roepnaam" 

de Barrier 
de Barrier 
de Barrier 
de Steenovense Velden 
de Steenovense Velden 
de Broekdijk 
het Voorste Broek 
het Voorste Broek 
het Voorste Broek 
het Voorste Broek 
de Nieuwe Steegsche Velden 
de Nieuwe Steegsche Velden 
de Nieuwe Steegsche Velden 
de Nieuwe Steegsche Velden 
de Hokkelstraat 
de Hokkelstraat 

perceel nabij de Steenweg 

de Kuilen 

de Kamp aan de Steenweg 

het Dirkske de Koning 

de groote weide in de 
Koppelen 

de Kleverhoek 

de Tip 
de Eikenhof 
de Nieuwe Heide 
de Scheeken 
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datum 
akte 

1887 

1888 

B 
B 
B 
B 

B 

kad. 

264 
265 
266 
267 

714 

aanduiding 

perceel 
bouwland 

perceel bouw-
en weiland 

opp. 
ha. a. ca. 

1.68.98. 

60.50. 

"roepnaam" 

in dorso Lange Velden 

ter plaatse de Middelsteeg 

N.B. 
P. Rosier is lid van de "Werkgroep bebouwing en bewoning" van de Heem-
kundekring 'Dye van Best'. 

datum 
akte 
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kad. aanduiding opp. 
ha. a. ca. 

B 660 bouwland 14.20. 
B 661 tuin 10.20. 
B 691 weiland 85.10. 
B 696 bouwland 25.10. 
B 697 weiland 13.80. 
A 578 weiland 44.30. 
A 603 hakhout 03.01. 
A 604 weiland 88.70. 
A 605 hakhout 13.00. 
A 606 weiland 71.90. 
E 98 bouwland 1.26.10. 
E 114 weiland 48.60. 
E 218 weiland 31.70. 
E 219 opg. bomen 2.85. 
E 157 bouwland 08.30. 
E 158 bouwland 42.40. 

1883 B 685 huis met schuur, 
B 686 
B 687 } 

tuin, wei en 
bouwland 

57.00. 

B 715 
B 718}

weiland en B 719 
D 78 bouwland 

99.80. 

D 1446 
B 273 1 
B 274 J bouwland 78.30. 

B 838 
B 839 1 weiland J 

24.22. 

B 832 
B 833 bouw- en weiland 60.68. 
B 834 
B 
B  1019  

458 bouwland 
} 43.10. 

A 892 weiland 22.10. 

A 1156 weiland 22.20. 

B 1555 heide 1.27.00. 
A 914 weiland 2.00.45. 
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