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HARRIE EN JO VAN “DE SPAR”
door Mirjan Boot - de Werd

Langs de mooie Ruwenbergstraat in ons dorp
Sint-Michielsgestel staan enkele statige huizen
en niet te vergeten het conferentieoord De
Ruwenberg. Even verderop, vlak voor de
Kapelbergstraat en de Rooistaartstraat, staat het
voormalige garagebedrijf, tegenwoordig een
autowasserette en tankstation Tinq. Een
Gestelse middenstander in het bijna buitengebied; eigenlijk een beetje een vreemde eend in
de bijt daar. Toch is de familie Van Beek niet de
eerste middenstander met een eigen zaak aan
die lommerrijke Ruwenbergstraat. Zo'n 60 jaar
geleden vestigde zich namelijk enkele honderden meters ervoor, op nummer 36, een jong
paar, Harrie en Johanna van Zon-de Groot. Een
pasgetrouwd stelletje uit Vlijmen, dat samen een
grote sprong in het diepe wilde wagen, opende
een kruidenierszaak in een tijdens de oorlog
stukgeschoten pand in de Stokhoek.
“Ja,” zegt Jo, “net na d'n oorlog waren er geen
woningen te krijgen.” Maar gelukkig kwamen ze

er bij toeval achter, dat het woonhuis met winkelruimte aan de Ruwenbergstraat leeg stond. Hier
konden ze samen als man en vrouw aan hun
eigen toekomst beginnen.
Het pand is in de jaren 20 van de vorige eeuw
gebouwd voor de familie Van Breugel uit de
Wolfsdreef (buurtschap De Plein). De broer van
Mie van Breugel woonde in eerste instantie zelf
in het huis met bakkerij, om zodoende wegens
onmisbaarheid in de oorlog niet naar Duitsland te
hoeven. Na de Tweede Wereldoorlog wilde deze
broer van Mie zelf niet meer verder gaan met de
winkel. Bovendien was het huis beschadigd door
beschietingen tijdens de oorlog en waren alle
ramen dichtgetimmerd.
Een zus van Harrie van Zon diende, zoals dat
toen heette, in Den Bosch bij een oom of tante
van de Gestelse aannemer Jan Heessels. En
daar hoorde zij, dat de broer van Mie van
Breugel met de bakkerij aan de Ruwenbergstraat
was gestopt en dat het pand leegstond.
Woonruimte was toentertijd schaars. Dus toen
Harrie en Jo via hun (schoon)zus hoorden van

Hoewel dit uittreksel anders vermeldt, is Harrie van Zon geboren in Vlijmen. (uittreksel afkomstig uit familiearchief)
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het leegstaande pand zagen zij hun kans
schoon. Al snel was de zaak beklonken en
konden Harrie en Jo het huis in 1946 huren van
Mie van Breugel uit de Wolfsdreef.
Zes weken hebben de jonggehuwden nog bij de
ouders van Harrie ingewoond. In die tijd werden
de kogelgaten hersteld en het huis opgeknapt tot
een nette winkelruimte met woonhuis. De winkelruimte besloeg na de eerste verbouwing in 1946
niet meer dan 4 x 4 meter en was gesitueerd aan
de linkerkant van de voordeur. Rechts van de
voordeur lag het magazijn met voor het raam
een etalage. Daarachter was het woongedeelte,
dat je via een deur vanuit de winkel kon bereiken. De eerste verbouwing zat erop! De winkel
werd geopend en in de eerste week draaiden
Harrie en Jo een omzet van ƒ150,00. Niet veel,
maar het was een begin!

De Sparwinkel in de beginjaren. Links van de voordeur is
het winkelgedeelte, rechts het magazijn met etalage. (foto
uit familiearchief; fotograaf onbekend)

De voormalige Sparwinkel anno 2009. (foto
Heemkundevereniging; fotograaf Thijs Braam)

In de winkel werden behalve kruidenierswaren
allerhande vleeswaren verkocht en ook rookwaren. Daar hadden Harrie en Jo een tabaksvergunning voor. Sterke drank werd niet verkocht,
maar wel wijn. Het assortiment was voor de
buurtwinkel redelijk uitgebreid. “Eén keer per
week werd de voorraad bijgevuld door een zoon

van de Mol,” vertelt Jo. “Die was van de Spar. Hij
bracht de voorraad met een vrachtwagentje en
wij zeiden dan altijd: Magazijn vol, portemonnee
leeg!”
Jo bestierde de winkel. Harrie trok er met de
vrachtfiets met rieten mand op uit. Later was
Harrie van Zon één van de eerste Gestelse
middenstanders met een auto. Een Morris. Hij
was er zo trots op, niet in het minst omdat ie de
auto contant had betaald. Op zondag wilde
Harrie dan ook altijd graag een eindje gaan
rijden en riep ie enthousiast: “Ik heb 'n bisje wè
lóópe wil!”
Bezorgde ouders
Dat Jo en Harrie samen een kruidenierswinkel
begonnen in Sint-Michielsgestel zagen de
ouders van Harrie eigenlijk niet zo zitten. Dat
was een veel te grote uitdaging die de twee
aangingen, vonden ze. Maar Jo, een boerendochter, had al enige winkelervaring opgedaan
bij Slagerij Beekmans in Tilburg. Zij wist wat hard
werken was. Toen ze 14 jaar oud was, ging ze in
de kost bij slager Beekmans. Zijn 13e kind was
net een half jaar oud toen zijn tweede vrouw
overleed. Jo kwam in huis en nam de zorg van
de 13 kinderen op zich. Een enorme taak voor
een 14-jarige. Maar een taak die ze vol liefde en
toewijding uitoefende.
Harrie werkte voordat hij met Jo de winkel begon
bij Van Mol-Pauwels, de leverancier voor
Sparkruideniers. Omdat hij eigen baas wilde zijn
had hij intussen de vereiste waren- en handelsdiploma's behaald, want zonder diploma's mocht je
geen winkel beginnen. Jo volgde later nog een
cursus warenkennis of zoals ze zelf zegt: “waardelooskennis”.
De grote verbouwing
Hoewel de Stokhoek toentertijd een arme buurt
was, floreerde de winkel. In 1948 kochten Harrie
en Jo het winkelpand van familie Van Breugel.
En een aantal jaren later besloten Harrie en Jo
tot uitbreiding van het winkelgedeelte. In 1954
kwam de eerste echte grote verbouwing: het
magazijntje aan de voorkant werd bij het winkelgedeelte getrokken, het winkelinterieur werd
aangepast, erachter lag de huiskamer met wc en
achter de grote, groene schuurdeuren kwam het
magazijn. Er kwamen grote ramen voor in het
huis. Hiervoor werd de bekende aannemer Jan
Heessels uit Gestel aangetrokken. Architect Van
Lamoen zorgde voor de bouwtekeningen.
Vanzelfsprekend kwam er na de verbouwing een
officiële opening. Zo trots als een pauw waren
Den heertgang jaargang 16, januari 2010
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Opening van de nieuwe winkel in 1954: Dochter Corry mag het lint doorknippen. Hier krijgt zij de schaar uit handen van
burgemeester Francissen. Op de tweede rij staan v.l.n.r.: Jo van Zon met zoon Jan, Harry van Zon, Karel Broeren van de
kaasboer, kapelaan Willemse. Op de achtergrond (v.l.n.r.) zijn te zien: Ciska de Groot, Michel Haeve, Rika van Hal en
een vertegenwoordiger van Van Mol-Pauwels. (foto uit familiearchief; fotograaf Christ Verzijl)

De zegening van het kruisbeeld door kapelaan Willemse.Van links naar rechts: mevrouw Francissen,
burgemeester Francissen, Jo en Harry van Zon met hun kinderen Corry en Jan, kapelaan Willemse. Op de achtergrond
van links naar rechts: Ciska de Groot, een vertegenwoordiger en de directeur van Van Mol-Pauwels, Rika van Hal en
Michel Haeve. (foto uit familiearchief; fotograaf Christ Verzijl)
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Harrie en Jo toen de vernieuwde zaak officieel
geopend werd door burgemeester Francissen en
zijn vrouw. En natuurlijk moest de nieuwe winkel
ook ingezegend worden. Eén van de drie toenmalige kapelaans, kapelaan Willemse, kwam
naar de winkel aan de Ruwenbergstraat en sprak
zijn zegen uit. De feestelijke opening werd bijgewoond door de personeelsleden, de vertegenwoordiger van de Spar en natuurlijk de twee
oudste kinderen, Corry en Jan.
Klandizie
De winkel liep goed, maar trok alleen klanten uit
de directe omgeving. “Ja,” zegt Jo, “we konden
nooit mensen trekken vanuit het dorp of van over
de brug. En omdat het werk in de winkel Harrie
niet zo lag, trok ie er met de fiets op uit. Dat was
hard werken, want zo'n mand voor op een
vrachtfiets was zwaar. Harrie was “ne goeien
buurter” en bezat een vlotte babbel om nieuwe
klanten te werven. Als er ergens een grote was
buiten hing, dan ging Harrie er langs. En meestal
had ie dan een nieuwe klant erbij”.
Het sparen van zegeltjes bleek ook een succes.
“Als de 'vellen' volgeplakt waren, werd er uitbe-

taald of men kreeg 10% korting op de aankoop
in de winkel. Rond de kermis kwamen natuurlijk
stapels vellen met zegeltjes terug!”, lacht Jo.
Natuurlijk waren er ook klanten, waar Jo en
Harrie minder blij mee waren. “Bij de fraters van
de Ruwenberg kwamen we niet binnen als
leverancier. Die hadden hun eigen vaste leveranciers. Maar op een gegeven moment kwamen wel de jongens van het internaat bij ons
winkelen en dan moest je goed oppassen! Een
keer had de directeur van de Ruwenberg 20
gulden ingezameld voor ons, als vergoeding
voor wat de jongens gestolen hadden. Maar
een jongen weigerde te betalen, want hij hield
vol dat ie niets gestolen had!”
Later, toen op De Ruwenberg de Middelbare
Detailhandel School gevestigd was, moest zoon
Jan bij de schappen bij de deur op de uitkijk
gaan staan als er leerlingen van de MDS kwamen winkelen. Jan moest dan opletten of de
scholieren niets meenamen zonder te betalen.
Het gezin
Toen de winkel eenmaal goed liep konden
Harrie en Jo ook aan kinderen gaan denken. De

Het nieuwe interieur in 1954 na de grote verbouwing van de winkel. Klanten werden aan de toonbank geholpen.
(foto uit familiearchief; fotograaf Christ Verzijl)
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pastoor was natuurlijk al wel eens langskomen
omdat er in de eerste vier jaren van het huwelijk
nog geen kinderen geboren waren. “Nee,” had
Harrie tegen de pastoor gezegd, “urst moet de
zaak op pote worde gezet, dan pas keinder!”
In 1949 werd de eerste dochter, Corry, geboren.
En in de jaren erna kwamen daar ook nog de
zonen Jan (1951) en Ton (1954) bij en als laatste
dochter Els (1956). Inmiddels is Jo de trotse oma
van 10 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen,
waarbij er zelfs sprake is van 4 generaties vrouwen Van Zon. Daar is ze enorm trots op.
Om zelf in de zaak te kunnen blijven werken,
nam Jo een jong meisje van 13 jaar aan, Rika
van Hal. Zij woonde in de grote boerderij, die in
de bocht van de Rooistaartstraat staat. Rika
kwam in de kost bij de familie Van Zon en zorgde
voor het huishouden en de kinderen. Later, toen
de kinderen naar school gingen, hielp Rika ook
mee in de winkel en deed Jo 's avonds zelf het
huishouden.
“Het was hard werken,” memoreert Jo, “overdag
in de winkel staan, 's avonds kleding verstellen,
peren stoven en eten koken voor de volgende
dag.” Toch zegt Jo: “Ik zou het allemaal zo weer
over doen. Zeker!”

Personeel
Jo en Harrie konden de winkel al vrij snel niet
meer alleen bestieren en moest er personeel
bijkomen. “Personeel was niet moeilijk te krijgen
in die tijd. Via via had je altijd wel iemand,”
herinnert Jo zich. Ciska de Groot, de zus van Jo,
wilde graag haar grote zus komen helpen. En
Rika van Hal heeft bijna 9 jaar in de zaak meegeholpen. Jet de Wit zorgde in de beginjaren
voor de kinderen en stopte hen in de teil om ze
te wassen. Annie Terheynen heeft ook een jaar
voor de kinderen gezorgd. De zussen Betty en
Thea van Zandbeek hielpen respectievelijk mee
in de winkel en in de huishouding.
Michel Haeve heeft zo'n 3 jaar in de winkel
gestaan en Johan van der Linden kwam op
zaterdag helpen. Michel is, na 3 jaar bij de
familie Van Zon in de kost te zijn geweest, terug
naar Heeswijk gegaan om thuis in de VéGéwinkel mee te gaan helpen. “Zo ging dè in die
tijd,” legt Jo uit. Eerst ging je op 'n ander werken
om ervaring op te doen, voordat je thuis in de
zaak mee ging helpen.”
Toontje van Hout, d'n wielrenner, haalde als
bijbaantje de lege flessen met statiegeld op in
het dorp. Rond 1950 waren er nog veelal zand-

Het winkelpersoneel in 1954 tijdens de feestelijke opening. Op de voorgrond: Jo en Harrie van Zon, Rika van Hal,
Michel Haeve. Op de achtergrond: Ciska de Groot (zus van Jo), Johan van der Linden.
(foto uit familiearchief; fotograaf Christ Verzijl)
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wegen in Sint-Michielsgestel. En omdat Toon als
wielrenner met flinke snelheid over die zandwegen fietste, gebeurde het nogal eens dat de
flessen bij thuiskomst kapot waren.
Uiteraard gingen de kinderen op een gegeven
moment ook in de winkel met allerlei klusjes
meehelpen.
De Sparwinkel was 6 dagen in de week van 8 tot
6 uur open, later op zaterdag tot 4 uur. “Harrie
riep altijd naar mij: Hedde de deur al open? Want
Sluisje komt eraan,” glimlacht Jo. “Ja, ik hoor
Sluisje nóg met zijn hondje aan komen lopen. Hij
was altijd d'n urste.” (Sluisje was Janus van der
Sluis uit de Rooistaartstraat; MB)
Na sluitingstijd moest er nog gepoetst worden en
werd de winkel netjes opgeruimd. Dan werden
de kinderen in bad gedaan en daarna had je nog
even tijd om te gaan zitten. “Op zaterdag,” verhaalt Jo, “aten we met het personeel een extra
krentenbroodmaaltijd.” Een ware traktatie in die
tijd!
“Op dinsdagmiddag was de winkel dicht,“ vertelt
Jo. “Maar ja, men kwam dan toch weer achterom
als men iets nodig had. Veel vrije tijd hadden we
niet. Het was hard werken, want de winkel moest
er altijd goed uitzien. Maar we hebben altijd veel
plezier in de winkel gehad en met de mensen
meegeleefd.”
Creatieve reclamestunts en gezonde
concurrentie
Harrie was in zijn tijd een vooruitstrevende
ondernemer. Met zijn creativiteit en een beetje
aangespoord door de onderlinge ludieke rivaliteit
met de Gestelse ondernemer Jos van den
Oetelaar, beter bekend als 't Refke, verzon
Harrie de meest creatieve reclamestunts, waar
menig reclamebureau van tegenwoordig jaloers
op kan zijn. Zo luidt een anekdote dat Harrie van
plan was om met verf voetstappen te zetten op
de straat om zo de weg te wijzen naar de
Sparwinkel. Jo was hier fel op tegen. “Dè doede
toch nie!” Maar Harrie hield voet bij stuk. En om
Jo niet te verontrusten, trok hij er 's nachts op uit
om vanaf de brug over de Dommel richting de
Ruwenbergstraat met verf zijn eigen voetstappen
uit te zetten naar de winkel. Bij de brug verfde hij
in grote letters de tekst “Waar gaan deze voetstappen heen?” om vervolgens op de
Nieuwstraat te schilderen “Deze voetstappen
gaan naar…..” en uiteindelijk bij zijn winkel zette
Harrie de tekst “Deze voetstappen gaan naar De
Spar!” Maar ja, het voetstappenspoor liep natuurlijk via de Nieuwstraat en dus langs de winkel
van Jos van de Oetelaar. Uiteraard kon 't Refke

Harrie van Zon adverteert voor dagkaarten voor de
Gestelse kermis in 1963 op het toenmalige kermisterrein
op het Dommelplein. (foto uit familiearchief; fotograaf
onbekend)

het niet nalaten om een aftakking van het voetspoor te maken richting zijn eigen winkel.
Gezonde concurrentie noemen we dat tegenwoordig.
Met Gestelse Kermis was de cakewalk van
exploitant Den Oude zeer populair bij de
Gestelse jeugd. Dagkaarten vonden dan ook grif
aftrek. Ook bij De Spar kon je dagkaarten voor
de cakewalk kopen. Harrie zorgde er dan voor
dat hij de kaarten net iets goedkoper verkocht
dan rivaal 't Refke. En daar moest natuurlijk
reclame voor gemaakt worden. En zo stond
Harrie van Zon met een groot reclamebord in de
handen voor de kerk als die uitging.
Waarschijnlijk zal 't Refke na de kermis ook
goeie zaken gedaan hebben, want vooral de
meiden hadden na de kermis gaten in hun
onderbroek van het glijden over de rollers in de
cakewalk.
Op de pof
De Stokhoek was toentertijd een arme buurt in
Gestel. Mensen kochten bij Jo en Harrie dan ook
regelmatig op de pof. “We deden dat te goeder
trouw,” zeg Jo. “Je durfde niet te weigeren, maar
het was niet goed voor ons. We zijn er op den
duur veel geld bij ingeschoten. De echte poffers
zag je op een gegeven moment niet meer, als ze
veel schuld hadden staan. De Spar stuurde dan
Den heertgang jaargang 16, januari 2010
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een brief naar die mensen en enkelen kwamen
dan ook wel betalen. Maar niet iedereen.”
Derde verbouwing
In 1960 vond de derde verbouwing plaats. De
kap van het huis werd verhoogd, zodat op de
eerste verdieping het woon- en slaapgedeelte
gerealiseerd kon worden. De winkel werd weer
uitgebreid en deze keer aangepast tot een
semi-zelfbedieningswinkel. “Er zou namelijk
tussen De Stokhoek en Den Dungen een groot
aantal huizen gebouwd gaan worden”, vertelt
Jo. “Het bestemmingsplan werd al daarop
aangepast, maar uiteindelijk is deze bouw niet
doorgegaan. Deze verbouwing heeft toen voor
de winkel helaas niks extra's opgeleverd.”
Het concept van een semizelfbedieningswinkel was in die tijd heel
modern. De klanten moesten er erg aan wennen, dat ze zelf producten mochten pakken.
Voor die tijd waren de klanten namelijk
gewoon dat het personeel de boodschappen
voor hen uit de winkel pakte.
Winkelsluiting
Later, eind jaren zestig, bleek de winkel niet
meer rendabel. De grote supermarkten kwamen op en daar kon je als kleine zelfstandige
niet tegenop boksen. Bovendien trokken de
mensen uit de Stokhoek weg naar nieuwe

huizen die in Gestel en Den Dungen werden
gebouwd. De ouderen gingen naar het bejaardenhuis.
Daarnaast moesten Harrie en Jo altijd veel
(hypotheek-)rente betalen omdat zij zelfstandig
filiaalhouder wilden blijven ten opzichte van de
Spar. “Dom,” zegt Jo achteraf gezien, “maar ja, je
bent jong en eigenwijs.”
Toen de kinderen geen interesse toonden om de
Sparwinkel over te nemen, besloten Harrie en Jo
met hun winkel te stoppen. Op 1 januari 1969
was dat een feit. Dat ze de 25 jaar net niet vol
konden maken, vonden Harrie en Jo heel erg.
“Net als iedereen zijn wij er ook mee gestopt. We
moesten wel, omdat de grote supermarkten
kwamen.” Harrie was inmiddels 60 jaar, Jo 50
jaar. “Het was moeilijk, niet alleen financieel,
maar ook het gemis van de winkel en de aanloop. Gelukkig konden we wel genieten van de
vrijheid.” Jo en Harrie gingen na de sluiting weer
beneden wonen, de voormalige winkelruimte
werd omgebouwd tot woonruimte. Ze besloten
de zes kamers van de bovenwoning apart te
verhuren. “Maar op een gegeven moment kwam
er veel verloop, en dan ben je daar toch te oud
voor,” concludeert Jo. “We zijn toen de bovenwoning aan drie personen gaan verhuren; ieder had
twee kamers. Weer later verhuurden we de
bovenverdieping in zijn geheel. Dat ging niet
slecht.”

Jo van Zon op haar 85e
verjaardagsfeest in 2004.
(foto uit familiearchief)
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Het leven van Jo en Harrie ging niet altijd over
rozen. In 1972 kreeg zoon Ton op 18-jarige
leeftijd een ernstig brommerongeluk en raakte
verlamd. Omdat de winkel gesloten was, kon
achter aan het huis een stuk aangebouwd worden, dat samen met het voormalige magazijn
een aangepaste woning voor Ton werd.
Jo kwam zelf ook in de lappenmand. In 1988
onderging ze een zware hartoperatie waar ze
gelukkig goed van herstelde. In 1992 overleed
Harrie van Zon.
Sinds 2006 bewoont Jo een mooie kamer in De
Beemden. “Ik heb niet zo heel veel contact met
de medebewoners. Ik lees veel,” zegt Jo. “De
mensen kennen mij meer dan ik hen. Laatst riep

nog een oude man: “Hé, bende gè Jo van de
Spar?” “Ja, dè ben ik.”
Zoon Ton van Zon woont nog steeds in het
achterste gedeelte van de Sparwinkel. In 2008
heeft kleinzoon Rik van Zon het huis waar zijn
vader Jan geboren is, gekocht. Vol trots laat oma
Jo de verhuis-fotokaart zien waarop Rick met zijn
vriendin staat. “Toch mooi dat het huis in de
familie blijft. Alleen die verbouwing, daar ben ik
het niet zo mee eens. Waar begint ie toch aan
om alles eruit te breken,” zegt Jo bezorgd “dat
kost veel geld.” Een enigszins ironische uitspraak van Jo, nadat ze zelf, 63 jaar geleden,
met een verbouwing van ditzelfde huis een
spannende uitdaging aanging samen met haar
Harrie.
Met dank aan Jo en kinderen Van Zon.

De Sparwinkel na de tweede
verbouwing in 1954. In de ramen
werden grote etalageruiten
geplaatst. (foto uit familiearchief)

De voormalige winkel, vanaf hoek
Ruwenbergstraat-Gildestraat,
gefotografeerd in 2009. (foto
Heemkundevereniging; Thijs Braam)
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EEN GREEP UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE POSTERIJEN
bron: website van TNT Post, foto's: Heemkundevereniging, Thijs Braam.

Het oude postkantoor in het voorjaar van 1980. Het werd in 1912 gebouwd door de gemeente Sint-Michielsgestel en in
1921 verkocht aan de Staat der Nederlanden.

In 1980-'81 werd naast het oude postkantoor een modern, nieuw kantoor gebouwd, waarna het oude werd afgebroken.
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Het nieuwe postkantoor werd begin 2008 gesloopt. Op die plaats staan nu drie herenhuizen. Zij zijn gebouwd in 20082009 in opdracht van Johan Schellekens, een ondernemer uit Sint-Michielsgestel.

1799: De posterijen worden naar Frans voorbeeld omgevormd tot een staatsbedrijf.
1852: Intrede van de postzegel, die pas in 1877 verplicht wordt.
1928: De officiële naam wordt Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT).
In de twintiger jaren wordt het aantal bezorgingen teruggebracht van vier naar drie per dag.
In 1932 zijn er buiten de steden nog maar twee bezorgingen. Na de oorlog zijn er, dankzij
de snellere distributie, in het hele land nog maar twee bezorgingen. Vanaf de dertiger jaren
geldt al: voor zes uur 's avonds gepost, de volgende dag bezorgd.
1969: 20% van alle huishoudens krijgt nog maar een keer per dag post bezorgd.
Zeventiger jaren: PTT verandert van een bedrijf 'ten algemene nutte' in een bedrijf met
winstoogmerk.
1977: Invoering van de postcode, waardoor de post op huisnummer kan worden gesorteerd.
1 januari 1989: PTT wordt zelfstandig en heet voortaan NV Koninklijke PTT Nederland (KPN),
met als werkmaatschappijen PTT Post en PTT Telecom.
1993: De postkantoren van PTT Post worden met de Postbank samengevoegd in een zelfstandig
bedrijf.
1996: KPN koopt het Australische bedrijf 'Thomas Nationwide Transport (TNT).
1998: PTT Post en PTT Telecom worden gesplitst. PTT Post en TNT worden onderdeel van 'TNT
Post Groep' (TPG). PTT Telecom gaat zelfstandig verder onder de naam Koninklijke KPN NV.
1 mei 2002: PTT Post verandert zijn naam in TPG Post.
16 oktober 2006: TPG Post wordt TNT Post. De rode brievenbussen worden vervangen door
oranje, de huiskleur van TNT.
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DE SEMPA

Dungen-Maaskantje om vooraf aangemelde

Piet Donders

De naoorlogse jaren.
De onderdrukking is voorbij.
Nederland richt zich op.
Het geregelde leven komt weer op gang.
Er wordt hard gewerkt tegen vaak een karig loon.
De grootste rijkdom is de herkregen vrijheid.
De overheden doen hun best het bestuur op
gang te krijgen.
Het eerste naoorlogse kabinet wordt zelfs
gevormd in gevangenkamp Beekvliet.
Ook de priesteropleiding van ons bisdom hervindt haar structuur.
Kleinseminarie Beekvliet en Groot Seminarie
Haaren.
De aantallen studenten zijn groot, de beurzen
van de ouders vaak (te) klein.
"Liefdewerk-Oud papier", is misschien wel de
gedachte die Pastoor Verrijdt uit Haaren bezighoudt als hij in 1950 de SEMPA opricht, aanvankelijk de afkorting van Seminarie (priesters)
En Moerdijk (zusters) Papier Aktie, later
SEMinarie PapierAktie. Hij krijgt van Groothandel
Heinen uit Tilburg een voorschot van ƒ 10.000,om de zaak op te zetten. Ter vergelijking: een
vrijstaande eengezinswoning kost in die tijd
hetzelfde! Met de aangeleverde tonnen oud
papier kan de investering worden terugverdiend
en later de gewenste winst worden gemaakt.
Het succes dwingt de pastoor-oprichter het heft
uit handen te geven. Zijn parochie heeft hem
hard nodig. Hij vindt Professor Frans Geboers,
docent Franse taal en letterkunde aan kleinseminarie Beekvliet, bereid de kar te gaan trekken.
Het blijkt een gouden greep. Gedreven als hij is,
zet Geboers in enkele jaren een netwerk van
ophaaldiensten op. De Jonge Boerenstand, de
Boerinnenbond, de Winkeliers, Groothandel
Sligro, maar ook de lagere scholen zijn bereid
het oud papier in te zamelen.
Als voorbeeld op de foto de kinderen van de
Dungense lagere school. Aan huis bij Mister
Donders in het Maaskantje, maar ook op school,
kunnen de kinderen hun ingezamelde papier
inleveren. Met een unster wordt alles gewogen
en genoteerd.
Ook rijden éénmaal per twee maanden twee
sempawagens op woensdagmiddag door Den
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(uit het familiearchief van de familie Donders)

adressen te bezoeken. De kilo's worden dan
geschat en ook netjes opgeschreven. En als er
dan weer zo'n 10.000 kg. is verzameld wordt het
eindklassement van die periode opgemaakt en
aangeplakt op school. De woensdagmiddag
daarna is het een komen en gaan van blije
kinderen op Verlengde Hoogstraat 9. Ieder mag
de eigen prijs uitzoeken én zeggen dat ie doorgaat met oud papier verzamelen. Met jaarlijks
ruim 40 ton als resultaat.
Ook opent Geboers de hoofdvestiging aan de
Boschweg in Schijndel. Daar, in de loodsen van
Toon Sterks, vindt de sortering, de persing en de
afvoer plaats. Aanvankelijk allemaal zonder
machines. Vaardige handen en ogen scheiden
de verschillende soorten papier, immers de ene
brengt veel meer op dan de andere. Zo zijn er
zes soorten, ieder met hun eigen prijs: schrijf- en
archiefpapier, karton, kraft (voederzakken),
cementzakken, kranten en bont papier. De
verschillende hopen worden in de pers gegooid
en daar staan een viertal vaardige voeten te
dansen en te stampen tot de maat vol is. Met
ijzerdraad wordt het geheel omspannen en het
resultaat is een kubieke meter papier van ongeveer 150 kg. De vrachtwagens van de groothandel komen deze pakken ophalen.
Met vier man personeel is men uren bezig om de
pakken driehoog te laden. Goed voor de
opbrengst, slecht voor het personeel. Op deze
manier wordt per week zo'n 5 ton verwerkt.
Maar er komt méér, veel meer. Men wordt
gedwongen over te gaan tot machinale verwerking. Maar een pers kost ƒ 20.000,- , twee huizen!

De eerste pers, een elektrische spindelpers van de firma BOA uit Enschede. Rechts op de foto staat Jo Sterks,
links bindt Gé van der Heijden met blote handen en een tang een ijzerdraad om het pak. Deze pers kon het papier
persen tot een pak van ca. 200 kg. (de foto uit het archief van de familie Sterks is gemaakt door fotobureau Farla uit
Den Bosch)
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Maar ook die pakken van 300 kg. moeten driehoog op de vrachtwagen. Toon ziet zijn zoon
ploeteren en denkt verder… Hij ontwikkelt,
samen met dezelfde smid, wat hij noemt: "de
stapelaar". Een ware uitkomst. De pakken hoeven "maar" aangerold te worden en de stapelaar
tilt ze naar de goede hoogte. De laadtijd verkort
naar twee uur met twee man! Zelfs de pakken
van 500 kg die later uit de nog sterkere pers
rollen, worden moeiteloos omhoog getild. Met
hetzelfde personeel groeit de verwerking naar 35
ton per week.

De door Toon Sterks ontwikkelde hydraulische pers. Links
bindt Jo Sterks (ca. 17 jaar oud) nog steeds met de hand
ijzerdraad om de pakken, rechts verwijdert vader Toon
zelf de bekisting waarin het papier werd geperst. (uit het
familiearchief; foto: fotobureau Farla)

Omdat de pers regelmatig vastliep en vanwege
de toenemende aanvoer van oud papier moest
er verder gemechaniseerd worden. Weer lacht
het geluk Geboers toe. Toon Sterks heeft allang
zitten denken hoe het anders kan en moet.
Samen met de plaatselijke smid construeert hij
een elektrisch aangedreven sorteerband en een
hydraulische pers. Het wordt een succes! De
band zorgt voor meer snelheid en de pers voor
vastere pakken van wel 300 kg.

Bij Toon Sterks in Dielisdorp in Schijndel, nu zit daar
garage Sterks, de eerste papierversnipperaar van
Brabant, gemaakt door BOA uit Enschede. Hij werd
gebruikt voor de vernietiging van archiefstukken.
Toentertijd uniek in Brabant. Op deze foto, ter
gelegenheid van de opening, staat uiterst links professor
Geboers naast burgemeester van Tuyl. Rechts in de rij
staat chauffeur Willem van der Heijden. (uit het
familiearchief; foto: fotobureau Farla)
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Zoon Jo, papierman van het eerste uur, vertelt
glimmend van trots dat de stapelaar van zijn
vader uiteindelijk de eerste bouwlift is geweest.
"Patent oangevroagd? Nii joh, nie aon gedocht".
"Ooit een contract getekend?" "Nii munne jonge,
aaltèd alles mondeling in goei vertrouwe. En we
werre betoald per kilo gesorteerd gewicht en
ginge mi de papierprijs meej".
De ouders en de studenten aan het seminarie
doen er hun voordeel mee. Studiebeurzen,
studiefinanciering en internationalisering vinden
hier hun voorgangers. Naast de financiële ondersteuning van minder draagkrachtige ouders, stelt
Geboers ook studieprijzen in en organiseert hij
internationale kampen in Frankrijk. Dit alles in
volle vertrouwen van de mensen om hem heen.
"Controleren?" "Bende gij gek!" "Liefdewerk-Oud
papier" dus!
En het was goed.
Op 1 september 1973 moet Jo zijn papieractiviteiten stoppen. De kost is er niet meer mee te
verdienen. De inzameling door de Sempa gaat,
na enkele jaren bivakkeren op De Duin, verder
door een recyclingbedrijf. De ouders en studenten krijgen financiële ondersteuning van de
overheid.

GEDENKBOOM BIJ BEEKVLIET
Jan van den Broek. Jr

In 1915 bestond kleinseminarie Beekvliet 110 jaar. Ter ere van dit eeuwfeest werd voor het hoofdgebouw een eik geplant. De eik is door Jan van den Broek in Esch bij Den Eikenhorst gehaald. Dit was
in december 1915 met de hondenkar en dat was niet gemakkelijk omdat het spiegelglad was. De
hond schoof met de hondenkar en boompje van de ene kant van de weg naar de andere kant.

Een foto van het schilderij met huis en hondenkar. Hier, recht tegenover de hoofdingang van Beekvliet, woonde destijds
Jan van den Broek. Dit huis was toen nog een herberg met paardenstal. Geheel links is het kleine huisje te zien van
Driek van Kraay en zijn zus Dina. (schilderij uit familiearchief; foto Heemkundevereniging, Thijs Braam)

De herberg met bijgebouwen was in eigendom van Seminarie Beekvliet. Frans van den Broek, de
vader van Jan van den Broek, was destijds koetsier voor de heren van het Seminarie. Frans van den
Broek en zijn vrouw Ardina van Schijndel beheerden toen dus ook de herberg met volledige vergunning. De herberg was bestemd voor de ouders van de studenten, die met de koets, fiets of soms met
de auto op bezoek kwamen. De ouders konden in de herberg hun boterhammen opeten of een borreltje drinken, de paarden konden dus in de stal gestald en gevoerd worden. Het huis is in de jaren 60
afgebroken.

Op deze foto, gemaakt in augustus 1981, staat
de inmiddels grote eik met Jan van den Broek,
die toen 85 jaar oud was. (foto uit familiearchief)
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INTERESSANTE WEBSITES: http://gestelnatuurlijk.mijnalbums.nl/
Internet is voor mensen die in heemkunde en geschiedenis zijn geïnteresseerd een waar snuffelparadijs. Er is enorm veel informatie te vinden. Maar als je de weg niet weet, is internet als een bibliotheek
waar ze alle boeken op een hoop hebben gegooid. Probeer dan maar eens te vinden wat je zoekt.
Bovendien kan iedereen alles op internet zetten. Je weet nooit zeker of de gevonden informatie juist
en volledig is. In deze rubriek zullen we steeds een website bespreken, waarvan we denken dat die
voor leden van de heemkundekring interessant is.

Op de homepage van Jef van Veldhoven
staan inmiddels 66 fotoalbums en er
komen er maandelijks een paar bij. Door
op een album te klikken kunt u de foto's
bekijken die er in staan.

Een prentenboek van Sint-Michieslgestel op internet. Zo kun je site van Jef van Veldhoven wel noemen. Tijdens zijn vele wandelingen en excursies maakt Jef foto's, heel veel foto's. Foto's van de
natuur, want Jef gaat vaak met de natuurgroep Gestel op pad. En veel foto's van plaatsen met een
heemkundige betekenis, want Jef is lid van de heemkundevereniging. In die laatste hoedanigheid is hij
ook een frequent bezoeker van allerlei archieven. Ook de vele stukken die Jef daar bestudeert, fotografeert hij.
En al die foto's zet hij in zijn fotoalbum op internet, op de site http://gestelnatuurlijk.mijnalbums.nl
(zonder www!). Daardoor kan iedereen genieten van de prachtige natuur rond Gestel. Of van die
prachtige kaart van de Dommel, waarop heel precies te zien is waar die stroomde in 1902.

Een detail van de prachtige kaart van de
loop van de Dommel op Gestels
grondgebied in 1902. Zo gedetailleerd
fotografeerde Jef ook vele andere oude
kaarten van Gestel. Die zijn allemaal te
vinden op zijn website.
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EEN FOTO UIT DE OUDE DOOS

Van links naar rechts: Gerard van Nielen, Martien van Vessem (Jozef), Fien van Vessem (Maria) en Wim van Lieshout
(van Jan de mulder; kindje Jesus). (foto Heemkundevereniging, fotograaf onbekend)

Een prachtige foto uit 1928. Hoewel u dat in
deze donkere dagen rond Kerstmis misschien
denkt, werd deze foto destijds niet gemaakt ter
gelegenheid van Kerstmis. Het groepje staat
klaar om deel te nemen aan de
Kindheidsoptocht. Die optocht, geen processie
dus, was een initiatief van de 'Heilige Kindsheid'.
Dat was een rooms-apostolische beweging, die
bij de kinderen interesse wilde wekken voor de
verspreiding van het Rooms-katholieke geloof,
met name de missie. De Kindheidsoptocht werd
jaarlijks georganiseerd door de zusters. Er liepen

vooral kinderen in mee, niet zelden verkleed als
missionarissen of als heidenen, die bekeerd
waren of moesten worden.
De Heilige Kindsheid gaf ook het maandblad
“De Kleine Apostel” uit.
Het groepje op de foto staat in de voortuin van
het Adrianusklooster. Rechts op de achtergrond
is de zijkant van de kapel te zien en een klein
stukje van de voorgevel. Links op de achtergrond
is heel vaag het pand te zien waar momenteel
lunchgalerij De Rijker gevestigd is.
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HERLAAR EN VUGHT, ONDERZOEK AAN EEN VERMOEDEN (2)
Ruud van Aart

Inleiding
In de vorige bijdrage is het vermoeden uitgesproken dat het huidige Vught oorspronkelijk tot het
Echternachs domein behoorde. In 699 werden
goederen te Datmunda, tesamen met goederen
in Ruimel en in Thede door een verder onbekende Haderik aan de abdij van Echternach
geschonken. De gift werd in 712 uitgebreid met
Leuetlaus, en in 774 met Esch, zodat de abdij
vóór het jaar 1000 over een flink aaneengesloten
areaal aan goederen beschikte. Ik vermoed dat
Datmunda identiek is aan Vught en sta voor de
uitdaging dat aannemelijk te maken. Daarvoor
moet worden aangetoond dat er Echternachs
bezit was in Vught. Dat aantonen is echter niet
eenvoudig.
Uit een dertiende eeuws cijnsregister van de
abdij blijkt dat de abdij er wel bezit had, het goed
Baerschot, dat nu tot Esch gerekend wordt, maar
dat was maar een klein stukje van Vught.1 Het
was echter wel een belangrijk stuk bezit, omdat
daar de tol gevestigd was voor de route naar het
zuiden.2 Dat er van de abdij niet meer goederen
dan Baerschot worden gekend, is in mijn optiek
verklaarbaar, want wat de abdij in Vught nog
meer aan goederen had, was volgens mij door
haar omstreeks 1000 weggeschonken aan de
Utrechtse bisschop Ansfried. Deze schonk op
zijn beurt de goederen, die onder meer gelegen
waren aan de zuidzijde van de huidige markt,
aan zijn eigen kloosterstichting, het klooster op
de Hohorst, dat later de Sint Paulusabdij werd
genoemd. We moeten het voor het onderzoek
dus van andere aanwijzingen hebben. Een van
die aanwijzingen is dat verspreid in dat aaneengesloten areaal van Esch, Sint Michielsgestel en
Vught toponiemen voorkomen die uit het Frans
zijn afgeleid en die -zo moet ik aannemen- door
de Van Herlaars werden gegeven. Zij behoorden
tot de Frans sprekende adel, welke taal zij hadden meegebracht uit hun stamgebied, Herlaar te
Vilvoorde, Brussel.
Zij hadden overal in ons gebied eigen bezit. Het
samenvallen van Echternachs en Herlaars
gebied doet het vermoeden rijzen dat de Van
Herlaars voogd waren over dit gebied, zoals zij
dat te eniger tijd ook waren over Diessen en
Waalre. Waarschijnlijk was het dorp Vught de
kern van dit gebied, gelegen als het was in een
belangrijke noord-zuid handelsroute. De herkomst van de naam “Vught” geeft volgens het
Middelnederlands Woordenboek al aan dat het
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hier om een voogdijgebied ging.3 De Van
Herlaars waren daarin niet de eerste voogd,
want de naam Vught bestond al voordat zij hier
omstreeks 1050 arriveerden. De naam “Vught” is
uit het (Zuid-)Duits afgeleid, in welk taalgebied
de abdij van Echternach lag.
Het waren mijns inziens niet de heren van Vught
die dat voogdschap droegen. Zij droegen verantwoordelijkheid voor het beperkte gebied dat aan
de abdij op de Hohorst werd geschonken en
moeten op de uithof die de schenking voor de
Utrechtse abdij vormde eerder de functie hebben
gehad van de proost. Het eerste deel van mijn
onderzoek werd in de vorige bijdrage uiteengezet. In deze aflevering volg ik de loop van de
geschiedenis om daarin meer aanwijzingen te
vinden die mijn veronderstelling onderbouwen.
Daarbij ga ik nader in op het voogdschap en de
bestuurlijke en economische toestand, om dan
uit te komen bij de oorlog van 1202. De
Kruistochten kort daarna zetten een mentaliteitsverandering in, die ook in Vught is aangeslagen
en leidde tot de komst van de Duitse Orde. Daar
sluiten we dit tweede deel mee af.

uit: Codex Manesse,
14e eeuws Duits verzamelhandschrift

Het gebied van de abdij van Echternach
In het hele bovengenoemde gebied treffen we
cijnsgoederen van de abdij van Echternach aan.4
In Esch was dat het goederencomplex Ter
Akeren in die tijd een klassiek domeingoed,
bestaande uit enkele gebouwen en een akkercomplex. Verder Ter Voort en 't Zittert, waar men
zich toelegde op de verbouw van raapzaad en
waar vlas werd geproduceerd. Het raapzaad
werd verwerkt in een oliemolen, de Swijmmel,
een watermolen aan de stroom. Verder was er
een riviervisserij, de Peijser. In Vught beschikte
de abdij over de eerder genoemde tol. In het
huidige Sint-Michielsgestel, lagen de goederen
Zegenwerp en het Loo. “Zegenwerp” is de
Franstalige weergave van een op- en overslagwerf van raapzaad ten behoeve van de vlas en
linnenproductie. Bij dat Zegenwerp behoorden
ook de aan de overzijde van de Dommel gelegen
goederen, waaronder de Wielse (Waalse/Wallonië) Hoeve, welke hoeve een bezit was
van de heren van Herlaar. Wat verder stroomafwaarts lagen de Gestelse heertgangen Het Loo,
annex aan De Plaats.5 Daar lag de bleekweide
en er omheen een zevental huizen of hoeven
waar geweven werd. In dit gebied lag ook de
stampmolen Brouwmeer, een nieuwe en wellicht
ook verbeterde versie van de oude watermolen
in Ru-moulin, Ruimel, dat aan de overzijde van
de Dommel lag. Zegenwerp, het Loo en de
Brouwmeer blijken in 1579 nog steeds cijnsgoederen van de abdij van Echternach te zijn.
Net als uit Ter Akeren werd uit Zegenwerp een
voogdschot betaald, hetgeen erop wijst dat deze
twee goederen de belangrijkste van de abdij
waren. Het voogdschot is de specifieke vergoeding die aan de voogd moest worden betaald
voor zijn diensten in het bestuur en de rechtspraak in het gebied.
De goederen in Vught had de abdij van
Echternach, zoals gezegd, omstreeks het jaar
1000 al vervreemd, vandaar dat we er daarna
geen cijnsgoederen van die abdij meer aantreffen. Maar uit het feit dat de Van Herlaars midden
in Vught goederen hadden, het domeingoed aan
de huidige Taalstraat, rondom de Lambertuskerk,
en de (boom- of wijn)gaard Wergashuize, kunnen we wel afleiden dat ook dat gebied een oud
Echternachs bezit is geweest.
Voogd en proost
In 1006 werd een klein deel van het gebied, een
enclave in het huidige Vught, aan de abdij op de
Hohorst, de latere Sint Paulusabdij geschonken.
Het totaal van deze goederen werd na de stich-

uit: Codex Manesse,
14e eeuws Duits verzamelhandschrift

ting van de Sint Petruskerk, gemarkeerd met het
gebied van de nieuwe tiend. De schenker van
deze goederen was bisschop Ansfried geweest,
die voordat hij in 995 benoemd werd tot bisschop, graaf was in Texandrië. Over de enclave,
die een uithof vormde voor de Utrechtse abdij,
werd te enigertijd ongetwijfeld een monnik als
beheerder, in kloostertermen een proost, aangesteld. Over de niet vergeven Echternachse
goederen, of misschien wel over het geheel, zal
een wereldlijk heer als voogd zijn blijven staan
die zorg droeg voor de rechtsgang in dit gebied.
De gift te Vught aan de Sint Paulusabdij werd in
1028 en in 1050 aan de Utrechtse bisschoppen
herbevestigd, wat erop kan duiden dat het
bestuur aanvankelijk bij de Utrechtse bisschop
bleef. Bij de herbevestiging werd bepaald dat de
bisschop nooit het recht zou hebben de aan het
klooster geschonken goederen te vervreemden
of aan zijn ridders te geven.6 Tegen het vierde
kwart van de elfde eeuw wordt er vanuit Rome
aangedrongen op een duidelijke scheiding van
wereldlijke en kerkelijke belangen en kan het zijn
dat de Utrechtse bisschop zich uit het rechtstreekse beheer heeft teruggetrokken en dat er
afzonderlijke beheerders werden aangesteld.
Klaversma meent dat Rutger (1105) en Burchard
(1134) namen zijn die aan Vught moeten worden
gekoppeld.7 In 1173 wordt een Willem van Vught
Den heertgang jaargang 16, januari 2010
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uit: Codex Manesse,
14e eeuws Duits verzamelhandschrift

genoemd. Zij moeten de respectieve proosten
van de uithof zijn geweest. De vraag wie vòòr
1000 voogd was van de Echternachse goederen,
laat zich moeilijk beantwoorden. Er zijn verschillende scenario's denkbaar. Het zou een onbekende derde kunnen zijn geweest, maar het kan
ook zijn dat Ansfried als graaf zelf voogd was
voor de abdij. Normaliter zou bij zijn aantreden
als bisschop, het voogdschap aan een door de
Echternachse abdij benoemde wereldlijk heer
zijn gebracht. In dit geval mag men echter ook
wel veronderstellen dat de Utrechtse bisschop
een flinke vinger in de pap zal willen hebben
behouden. De scheiding tussen wereldlijke en
geestelijke macht was in deze periode immers
niet volkomen. Uiteindelijk zouden de Van
Herlaars dat kunnen zijn geworden, hoewel ze in
verband met onze regio nooit als voogd werden
genoemd.8
Wanneer de Van Herlaars zich in deze regio
hebben gevestigd is onbekend. Dat kan reeds bij
Ansfrieds benoeming in 995 zijn geweest, maar
als men ervan uitgaat dat de Utrechtse bisschop
zijn directe bemoeienis rond 1050 heeft opgegeven, komt men tot een acceptabele periode tot
hun eerste vermelding. Die eerste vermelding
dateert van ergens tussen 1076/1099 als Dirk
van Herlaar en zijn zoon Poppo getuige zijn bij
het leenverhef van Orthen door gravin Adelheid
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(echtgenote van Hendrik III van Leuven), aan de
kerk en bisschop van Utrecht.
Uit een akte van 1100-1110 kan worden opgemaakt dat de (onder)voogdschappen voor de
abdij van Echternach per cijnskring waren geregeld. In de cijnskringen Waalre/Deurne/Diessen
moesten misstanden worden rechtgezet door
een verder onbekende comes Hendrik, voogd
over de abdijgoederen in Texandrië. De akte
werd medegetekend door een comes Dirck en
een comes Gerard. Gewoonlijk wordt de term
“comes” vertaald met “graaf”. De term laat ook
andere vertalingen toe, die wijzen op een
bestuurlijk ambtenaar. Bovendien is uit geen
enkele andere bron een graaf met een dezer
namen bekend. Algemeen wordt aangenomen
dat met eerder genoemde Dirck van Herlaar
werd bedoeld. In dat geval zou hij reeds toen
voogd of heer over de Echternachse goederen in
Vught en Sint-Michielsgestel kunnen zijn
geweest. Nog in 1076, 1108 en 1133 verkeerde
een Dirk van Herlaar in de omgeving van de
Utrechtse bisschop en hij kan dus zijn voogdschap over de Vughtse direct of indirect aan die
Utrechtse bisschop hebben ontleend.9
Omstreeks 1140 kreeg Godfried II van Brabantzijn vader eigende zich in 1106 de hertogstitel
van Brabant toe -, van de Paus de voogdij over
alle kloosters in zijn gebied. Men kan zich voorstellen dat het voor de Utrechtse kloosters een
signaal is geweest om zich uit de door de hertog
beheerste gebieden terug te trekken. De Sint
Paulusabdij stootte in die veertiger jaren haar
bezit in Driel af en ook een abdij als die van
Oudmunster deed haar verafgelegen bezit in
diezelfde tijd van de hand.11 Nu was de algemene ontwikkeling in de jaren ervoor zo geweest
dat proost en convent afzonderlijke vermogens
hadden gevormd.10 Het is voorstelbaar dat de
proosten op de uithoven het beheer en bestuur
voor eigen rekening gingen nemen. Dat lijkt ook
de situatie in Vught te zijn geweest.
Ook in het voogdschap moet zich na 1140 een
wijziging hebben voorgedaan. Vanaf 1167 wordt
een Dirk van Herlaar, zoon of kleinzoon van de
eerder genoemde, in de omgeving van Godfried
III van Leuven gevonden.12 Het is in deze periode, namelijk in 1173, dat Dirk van Herlaar voor
het eerst “heer van Herlaar” wordt genoemd.13
Hij is dan heer van “ons” Herlaar: er lag onder
Vilvoorde namelijk nog een Herlaar, waarvan de
bezitter in 1130 Arnoud heette en in 1159 Gerard
van Herlaar. De laatste vocht in de Grimbergse
Oorlog (1132-1159) aan de zijde van de heren
van Grimbergen tegen de hertog (zie tekst in

kader). De partij van Grimbergen verloor het
geschil en heeft flink moeten incasseren, onder
andere doordat hun kastelen werden neergehaald. Grimbergen heeft zich toen definitief aan
de latere hertog van Brabant onderworpen en
dat zal ook Gerard van Herlaar hebben gedaan.
De hulde en manschap die zij de hertog hebben
moeten belijden, heeft de Van Herlaars, ook Dirk,
direct in de hertogelijke invloedssfeer gebracht.
’s-Hertogenbosch
Na de leenopdracht van gravin Adelheid van
Orthen aan de bisschop van Utrecht, verwierf
Godfried I, hertog van Brabant in 1114 het allodiIn 1139 ontstond een geschil tussen de
hertog van Brabant en de heer van Grimbergen.
De laatste, een van de machtigste mannen van die
tijd, wilde de hertog niet als zijn overheer erkennen.
De Grimbergse oorlog duurde tot 1159, toen
Grimbergen zijn positie moest opgeven.
In die strijd speelde aan de Grimbergse
kant ook een heer van Herlaar mee. Dit Herlaar
was een kleine heerlijkheid in de nabijheid van
Vilvoorde. Het is aannemelijk dat de franssprekende afstammelingen hiervan naar het noorden
trokken. Gerard van Herlaar betoont zich een
dappere ridder; aan hem zijn enkele strofen in het
anonieme heldendicht over de Grimbergse Oorlog
gewijd.
En her Geraert van Herlaer (regel 900)
……
Dese ridderen sy u becant,
Waren te Grimbergen in 't lant
Tien selven tide woonachtich
Ende waren maech der Grimberchse heren
Daer quam ghevaren ridderlike (regel 4168)
Mijn heer Geraert van Herlaer
Op een ors wel ghewpant dair
Hy voerde den scilt, sonder helen,
Beide van goude en van kelen
Rijckelic ende goet van cuere
Met ene kepere van lasuere
Ene stare spere haddi doen
Van siden daer ane een confanoen
Sijn ors dedi lopen over 't velt
Daer menigh man lach in onghewelt
Ende vertorden in den bloede
Aldair quam met overmoede
Her Willem van Pamele ghereden snel
Op een ors, ghewapent wel,
Dien hi dede lopen met toerne groot.

um van de abdij van Brauweiler te Orthen in leen
van Frederik, aartsbisschop van Keulen. Niet
lang daarna, in 1120, kwam Orthen aan deze
hertog. Eerst na 1150 ontwikkelden verschillende locaties zich versneld door.14 Orthen lag op
een mooie, goed te bereiken en militair te verdedigen plaats. Ook het Echternachs gebied lag
geografisch niet ongunstig: het centrum van
Datmunda, Vught, lag aan de rand van het
overstromingsgebied van de nog onbedijkte
Maas en Dommel. Geen wonder dat zowel in het
“nova opida super silvam iuxta Orthen”, de
nieuwe locatie in het bos bij Orthen (1195), zowel
als in Datmunda zich industrie, markt- en stapelAl wit met drie ruten root
Was toernekeel ende scilt
Dien hi daer vore hem hilt
Te her Gerarde wert, sonder beide,
Rinde hy over de heide,
Wat d'ors conste gherinnen,
Ende gheraicten beneden den kinnen
Op den scilt, aen dat canteel;
Al was hy te voren geheel,
Hy viel in stucken nu op 't sant;
Oic brac 't spere te hant.
Her Willem van Pamele stacken weder,
Dat hy nu was ghevallen ter neder;
Doch onthilt hem ende trac 't sweert,
Dat hy lief hadde ende weert
Ende sloecher her Willem met
Dat hy hem heeft den scilt ghesplet
Maer 't sweert ontscoet op die plate;
Doch tumelde dórs op de strate
Die slach was so vreselike groet,
Met haesten dat d'ors op scoet
Ende her Willem scoet ten swaerde,
Ende waende slaen her Geraerde
Op den helm, sijt seker das
Maer d'ors in lopen comen was
Ende droechen hene dor den strijt
Dies hadde het Willem groten nijt
Ende was tornich ende erre met.
Her Gerart hadden hem, dat wel wet
Oic wel gerne omme ghekeert
Maer d'ors daer hy op was ghemonteert
En conste hy wederhouden niet
Ende als her Gerart dat siet
Voer hi vreselike striden
Achter ende voir in alle siden
Ende sloech dair enen metten sweerde
Dat hem 't hoet viel op de eerde
Sijn sweert was van scerper sneden.
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functies ontwikkelden. Zoals de naam van het
domein Orthen in de twaalfde eeuw geleidelijk
steeds meer verbleekte en werd overgegeven
aan de nieuwe stad Buscoducis (1213), zo deed
Datmunda dat ook aan Vught. Waar de regio
aanvankelijk in onderlinge afhankelijkheid gelijk
op is gegaan in ontwikkeling, werd het Orthen
“que nunc Silva dicitur”, dat nu Bosch wordt
genoemd (1204), door Hendrik I extra in haar
economische groei gestimuleerd. Stadsrechten
en tolprivileges zorgden daarvoor. De bevolking
nam er sterk toe. Omdat het horigenstelsel werd
afgeschaft trok de stad werklieden uit de regio,
maar ook ondernemende jongelieden uit de
bovenklassen van verder weg gelegen oorden,
die zich in de stad kwamen vestigen.
In 1185 was de stad zo ver gegroeid dat zij de
bescherming van een formeel stadsrecht goed
kon gebruiken. Dat werd in dat jaar vastgelegd
onder getuigenis van de belangrijkste hertogelijke vertrouwensmannen Hendrik van Cuijck en
Gerard van Grimbergen. Vlak daarachter in de
getuigenreeks staat Daniël van Vught en hij staat
er niet voor niets. De eerste bepaling in het
stadsrecht was dat alle poorters van 's-Hertogenbosch tolvrijdom zouden genieten in de landen
van de hertog. Daniël was een van de belangrijkste regionale heren, afkomstig uit een geslacht
dat -zoals we nog zullen zien - Empel en
Meerwijk bestierde, maar mogelijk ook Orthen.15
De functie die hij in Vught uitoefende, op de aan
hem overgedragen proosdij van de Utrechtse
abdij, maakte dat hij mede een belangrijke
handelsweg naar het zuiden beheerste. Mede,
want een andere belangrijke figuur was Dirk van
Herlaar. Dat hij niet in de getuigenlijst voorkomt,
hangt wellicht samen met het feit dat het voogdschap niet de vereiste macht en aanzien verschafte, of met het feit dat zijn familie sinds de
Grimbergse Oorlog als getrouwe adel aan de
heren van Grimbergen, Brabants vazal, verbonden, door de laatste goed vertegenwoordigd
was.
Aansluitend op de tolvrijdom die de Bosschenaren in het hertogelijk gebied op basis van het
stadsrecht was gegeven, werd in 1195 met de
graaf van Gelder tolvrijdom in Gelder afgesproken. Het hertogelijk gebied omvatte in onze regio
nog amper meer dan de stad zelf, maar er
behoorde wel een andere belangrijke handelsplaats toe, Tiel, en waarschijnlijk dus ook Vught,
Empel en Meerwijk en Sint-Michielsgestel, die in
1185 al aan het tolvrije gebied waren toegevoegd. Bij dat verdrag getuigde Daniël van Vught
niet meer, maar wel de bekende vertrouwelin-
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gen: Hendrik van Cuijc en Walter van
Grimbergen naast een flink aantal andere personen. In het rijtje vallen Giselbertus van Tilburg en
Boudewijn van Altena als enige regionale vertegenwoordigers op. Zij stellen zich daarmee
garant voor een onbelaste doorvoer van
Bossche goederen. Ook hier ontbreken de Van
Herlaars. Toch zullen ook zij partner zijn geweest
in de tolvrijdom. In 1227 gaf Petronilla van
Herlaar de abdij van Postel tolvrijstelling in heel
haar gebied en een andere tol dan die te Vught
is niet bekend.16
Achterstelling
De ontginningen en de verdere economische
ontwikkeling in Datmunda, Ruimel, Thede, Esch,
Gestel en al die andere plaatsjes in het stroomgebied van Dommel en Essche Stroom leidde tot
meer productie van agrarische producten, waaronder ook hulpstoffen zoals de kleurmiddelen
meekrap en mede, maar ook turf, hout, wol en
vlas. In het zuiden van Vught treffen we twee
oude toponiemen aan die duiden op industriële
productie. Op de naast elkaar gelegen percelen
“Creiebroec” en “Aschbroec” zou krijtsteen
kunnen zijn gebrand tot kalkpleister, respectievelijk uit houtskool de grondstof potasch gewonnen
dat de basis is voor zeep. Zeep, dat niet alleen
nodig was voor de persoonlijke verzorging, maar
vooral voor het wassen van ruwe producten als
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vlas en wol. Ook het toponiem “Volmeer” moet
daarmee verband houden.17 Het stroomgebied
van de Dommel herbergde een aantal centra van
vlasproductie, waarvan de aanwezigheid nu nog
te zien is in oude toponiemen als 't Rot of 't Reut,
samenstellingen met Bree- of Braak en in Vught,
het kan niet duidelijker, de Vlasmeer. Dergelijke
toponiemen treffen we in het gebied wijd verspreid aan. Een centrum van linnenproductie lag
in Sint-Michielsgestel, aan de Plaats en het Loo,
waar ook de Bleeken lag, maar ook in Vught was
er een bleek en werd dus ook daar geweven.
Deze nijverheid moet vóór 1200 al volop aanwezig zijn geweest. Daar wijzen de oude toponiemen op, logisch ook, want dit gebied raakte in
deze periode steeds verder bevolkt. De bescherming die de stad kreeg, moest voor Vught en
Sint-Michielsgestel worden ontbeerd. De macht
van de daar aanwezige adel reikte minder ver.
De economische achterstelling van Vught en
Sint-Michielsgestel ten opzichte van
's-Hertogenbosch kon dan ook niet zonder
consequenties blijven. Uit die achterstelling moet
in 1201 het conflict van de Lambertusmannen en
Michielsmannen zijn ontstaan.
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Andermaal:
Lambertusmannen en Michielsmannen
We dragen kennis van het conflict waarbij de
Lambertusmannen en Michielsmannen betrokken zijn, door middel van een verdragstekst die
in het oorkondenboek van Camps is opgenomen.
Uit die tekst blijkt dat de hertog en de graaf van
Gelder een overeenkomst over enkele handelsconflicten hadden gesloten. Eén van de conflicten betrof de Lambertusmannen en
Michielsmannen, waarbij een heer van
Heinsberg een bemiddelende rol speelde. Het
betreffende gedeelte uit de meeromvattende
verdragstekst luidt (vertaald)18:
“Idem is er overeenstemming tussen de hertog
en de graaf over de Sint Michaelismannen,
indien de hertog hen bij het aanbreken van de
dag nog wenst vast te houden (te gijzelen), zij
(door aanraking van relikwieën) eer zullen moeten bewijzen, waarop de graaf zal toezien.
Idem zal de hertog de mannen van Sint
Lambertus vrij hebben, overal waar zij zich
bevinden, en zelfs hun verdediger zijn met
hetzelfde recht en even volkomen als heer
Godfried van Heinsberg dat handhaafde toen hij
nog leefde” 19
Uit de tekst blijkt dat de door de hertog gegijzelde Sint Michielsmannen zich vrij hebben moeten
zweren, dat de Sint Lambertusmannen in prin-

cipe gevrijd waren, en dat de hertog hen bovendien in hetzelfde recht zou handhaven als toen
zij onder de heer van Heinsberg vielen. Er is over
dit conflict geregeld geschreven, waarbij wisselend werd gedacht over de vraag of het hier zou
kunnen gaan om inwoners van Vught en SintMichielsgestel, of beter, om parochianen van de
parochie Sint Lambertus en Sint Michiel. Camps
bijvoorbeeld is er stellig in. Kappelhof daarentegen kan de gegevens niet voldoende met elkaar
rijmen, kent uit de bronnen geen heer van
Heinsberg en meent daarom dat dit conflict in het
geheel niet op Vught of Sint-Michielsgestel kan
slaan. De bewerkers van de onlangs hernieuwd
uitgegeven Kroniek van Pieter van Os, geven in
het register van genoemde kroniek een aanwijzing voor de juiste oplossing.20 Wat blijkt?
Volgens de Duitse chroniqueur Jacobus Kritzraed
kwamen in 1202 de broers Wouter en Jan van
Vught, ridders, uit het Maasland bij 's-Hertogenbosch, naar het gebied van de heer van
Heinsberg, dat nabij Kleef ligt, omdat zij in Vught
door de zware oorlog "verhergt und verderpt oder
müd zu wohnen" waren, ontvingen goederen in
leen, bouwden er een slot en ommuurden het
plaatsje dat Waldfeucht werd genoemd . Beide
broers vielen zo terug op de oude relatie die zij
hadden met de heer van Heinsberg, broer van de
Luikse bisschop. Nemen we de verdragstekst
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letterlijk, dan blijkt daaruit dat de heer van
Heinsberg als rechtshandhaver de voogd moet
zijn geweest te Vught.22 Dit gegeven legt het
verband tussen de verdragstekst en de heer van
Heinsberg en bevestigt zodoende het feit dat het
geschil van 1201 wel degelijk op Vught en SintMichielsgestel betrekking had. Daarbij laat de
tekst een andere interpretatie toe dan Camps
eraan geeft, namelijk dat van beide partijen de
“mannen” niet tegen elkaar opkwamen, zoals
Camps veronderstelt, maar dat beide partijen,
geschaad in hun belangen, gezamenlijk optrokken jegens de hertog. Dat Wouter en Jan niet in
1201, maar in 1202 vluchtten, toont aan zij niet
zijn gevlucht als gevolg van het conflict zelf,
alswel van de oorlog die erop volgde. Zij waren
de zonen of broers van Daniel van Vught en
woonden niet in Vught, maar in Maasland. Over
dat Maasland zullen we het hierna nog hebben.
Eerst gaan we nog even in op de aanloop tot dit
conflict.
Het verdrag nader bekeken.
In 1196, een jaar na het eerder genoemde tolverdrag, ontstond tussen de bisschop van Utrecht
en Otto van Gelder een conflict, waarbij de
hertog van Brabant als bemiddelaar optrad. De
verhoudingen tussen de hertog en de graaf van
Gelder waren in deze periode wat aan het
bekoelen, omdat de gesloten tolovereenkomst
toch niet zo goed werd nageleefd als beloofd.
Volgens Schiffer waren het de Gelderse riviertollen, die de handel van Bossche en Tielse
kooplieden hinderden, die de hertog behoorlijk
irriteerden. Genoemd worden door hem de
Rijntol bij Arnhem, de Maastol bij Driel en de tol
aan de Waal bij Zuilichem, alle tollen die voor de
graaf van Gelder verheven werden.23 Een incident bij de tol van Heerewaarden was vervolgens aanleiding voor partijen, de bisschop van
Utrecht, de graaf van Gelder en de hertog van
Brabant, om de betrekkingen opnieuw te regelen
in de overeenkomst van 1201. Het was een
gewichtige overeenkomst, gelet op de getuigende partijen. De conflicten moeten dus hoog
opgenomen zijn geweest. Ook de getuigen
waren in zekere zin partij. Hun aanwezigheid
moest naleving van het verdrag borgen omdat zij
in staat moesten worden geacht op de hertog en
de graaf invloed uit te kunnen oefenen. De
aanwezigheid van hoge vertegenwoordigers, hun
proosten, preposito, van een drietal belangrijke
kapittels, die van Sancenti (St. Truiden),
Embricense (Emmerik) en Lovaniense (Leuven),
is daarbij opmerkelijk. Het zijn niet de enige
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kerkelijke vertegenwoordigers, want er zijn ook
getuigen namens de aartsbisschop van Keulen
en namens de bisschop van Utrecht. De getuigen voor de aartsbisschop van Keulen waren
uitsluitend zijn ambtenaren, waardoor hij eerder
als bemiddelaar dan als partij moet worden
beschouwd. Zijn aanwezigheid lag enigszins
voor de hand omdat Orthen aan de hertog was
gekomen via een leenband met Keulen. Voor de
Utrechtse bisschop getuigden de graaf van Are,
de beide heren van Kuik, te weten Hendrik en
Albert, Gillis van Amstel, Gerard van Voorne en
een viertal burgers, waarvan er één is, die misschien uit Vught zelf kwam: Albert van
Wolvenne.24 De vertegenwoordiging namens de
bisschop van Utrecht maakt duidelijk dat rond
1200 zijn invloed in Vught nog niet geheel is
weggeëbd. De getuigen voor de hertog waren
behalve zijn klerk (notarius) en de gevangenbewaarder (tenensistarius) enkele van zijn vertrouwenspersonen, zoals onder andere Alardus
Rapa uit 's-Hertogenbosch en Arnold van
Wesemael uit Brussel. Dat maakt de hertog
eerder eiser dan gedaagde, hetgeen ook uit de
aard van de verdragstekst naar voren komt. Voor
de gedaagde, de graaf van Gelder, waren zijn
leenmannen getuige. In de overeenkomst werd
terugverwezen naar de zes jaar daarvoor afgesloten overeenkomst, waarin de handelsbelang-

en van de Bosschenaren in Gelder werden
veiliggesteld. Toch laat de regeling omtrent de
Sint Lambertus en Sint Michielsmannen zien dat
het om méér moet zijn gegaan dan de tolbescherming in Gelder, namelijk ook de economische achterstelling van het de stad omringende
platteland.
Homines
Wie nu die "mannen", in de Latijnse tekst de
"homines", zijn, waarvan in de akte van 1201
sprake is, wordt duidelijk door het begrip te
vergelijken met situaties elders. Het fenomeen
van de “mannen” kennen we van de Sint
Pietersmannen uit Leuven en de bisschopsmannen van de Bisschop van Utrecht.25 Het gaat in
Leuven om halfvrijen die bij een klooster of
kapittel hoorden, en die op hun domeingoed
werkten. Zij stonden onder bescherming van de
kerk en werden naar hun patroon genoemd. In
geval van oorlog werden de onderhorigen die in
het domein werkten opgedragen dat domein te
verdedigen. De kerkelijke ambtsdragers mochten
immers niet zelf aan de geschillen deelnemen,
maar zij hadden natuurlijk wel hun belangen te
beschermen. Van Asseldonk komt eigenlijk tot
dezelfde typering, hoewel hij het begrip "homines" niet in die zin behandelt. Hij vond in de
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bronnen de "homines parrochie de Erpe", "homines parrochie de Vechele" en hij onderscheidt in
Leende en Heeze inwoners, die verenigd waren
in een bestuurlijk resort respectievelijk lieden die
onder het gezag van het Luikse SintLambertuskapittel ressorteerden.26 In ons geval
dienen dan onder de Sint Michielsmannen de
lieden te worden verstaan die ressorteerden
onder de parochie van de Sint Michaëlkerk en
onder de Lambertusmannen die van de Sint
Lambertuskerk. Zij stonden op zichzelf, het
waren vrije lieden zegt de verdragstekst.
Handelsbelemmeringen
Welk belang de Sint Lambertus en Sint
Michielsmannen te verdedigen hadden is wel
duidelijk. De tolvrijdommen van de
Bosschenaren, bedongen in 1195, golden niet
voor hen, zodat voor de uitvoer van producten
beperkingen golden. Wat betreft de vorm van de
belemmeringen voor de Gestelse en Vughtse
handwerkslieden zijn er verschillende mogelijkheden. Het kan zijn dat die handelsbelemmeringen hetzij het tegen de afspraken in toch beprijzen van Bossche goederen met een toltarief
betroffen, hetzij het toestaan van tolvrijdom aan
de Sint Lambertus-, respectievelijk Sint
Michaelsmannen, waardoor de Bossche handwerkslieden hun relatieve prijsvoorsprong voor
hun goederen moesten missen. Prijsdiscriminatie
was een blijvend probleem, gezien het feit dat
later door de hertog een verbod op de buitennering werd uitgevaardigd. De handelsstromen aan
het begin van de dertiende eeuw gingen vanuit
's-Hertogenbosch zowel naar het noorden
Holland via Dordrecht, Duitsland via Tiel en
Nijmegen, Utrecht als naar het zuiden, via Vught
naar Brussel, Luik, Keulen. Tiel, dat in deze tijd
een belangrijke handelsplaats was, behoorde
aan de Brabantse hertog, maar moest worden
bereikt via Gelders gebied. Ook Heerewaarden
schijnt van enig belang te zijn geweest. De
hertog heeft nog getracht een weg via Lith te
forceren, maar dat bleek in 1200 uiteindelijk niet
haalbaar.27 De indruk bestaat dat via de weg
Vught-Loon op Zand getracht is een landweg
naar Geertruidenberg en Dordrecht te vinden.
Ondanks dat we hun naam in de conflicten niet
tegen komen, moeten de Van Herlaars een rol
hebben gehad in de schermutselingen van het
begin van de eeuw. In Herlaar werd volop vlas
verbouwd, en namen als Zegenwerp en een
ander bezit van de Van Herlaars, de Wedehamer
aan de Dommel in Liempde28, naast het beheer
later van enkele belangrijke riviertollen richting
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Dordrecht, duiden erop dat zij in de handel actief
moeten zijn geweest. Waarschijnlijk hebben de
Van Herlaars ook getracht door het aanknopen
van banden met de Van Altena's afzetwegen
open te maken en te houden. Om de handelsbelangen niet te veel te schaden was in 1201
een opportunistische houding bij Dirk van
Herlaar, het niet kiezen van enige partij, waarschijnlijk de slimste houding.
De oorlog van 1202
Het verdrag van januari 1201 tussen de hertog
van Brabant en de graaf van Gelder was nog
geen half jaar oud, of de moeilijkheden laaiden
weer op. Nu zocht hertog Hendrik een brede
coalitie. De Duitse koning Otto IV, de aartsbisschop van Keulen, en in zijn kielzog de bisschop
van Utrecht, de pauselijke gezant, de bisschop
van Luik en enkele andere wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, werden ingezet om de graaf
van Gelder onder druk te zetten. Otto van Gelder
zocht op zijn beurt de hulp van Dirk van Holland
en vond in hem een goede bondgenoot, aangezien deze laatste zijn rechten op Dordrecht aan
de hertog had moeten overdragen om ze als
Brabants leen weer terug te krijgen.29

Toen Dirk van Holland in 1202 de strijd aanbond
met de bisschop van Utrecht, was de hertog van
Brabant bereid de bisschop te hulp te komen.
Otto weigerde hulp aan de hertog en koos de
zijde van Holland. De botsing van belangen was
groot; toen de kans zich voordeed zette de
hertog de Gelderse graaf te Leuven gevangen.
Op het vernemen van die tijding brak Dirk van
Holland zijn belegeringskamp op dat hij voor
Utrecht had opgeworpen en wierp zich door volk
van Gelre gesterkt eerst op Tiel en vervolgens op
Den Bosch, zette beide plaatsen beurtelings in
brand en plunderde de omgeving. Dat was de
directe aanleiding voor Jan en Wouter van Vught
uit Maasland te vluchten.
Het strijdtoneel verplaatste zich vervolgens naar
Heusden, waar de hertog Dirk van Holland trof,
gevangen nam en ook hem afvoerde naar
Leuven. Na de veldslag nabij Heusden wendde
Hendrik zijn leger naar Ooi, nam daar de burcht
in en voegde Nijmegen bij het Brabantse bezit.
Gelijktijdig trok de bisschop van Utrecht naar de
Veluwe en trok daar een spoor van verwoesting,
waarbij ook Zutphen werd belegerd. In november
1202 kwam het tot een wapenstilstand. Daarbij
moest Dirk een bedrag betalen van 2000 mark

In 1200 komen Dirk VII van Holland (links) en Otto I van Gelder in conflict met Hendrik I van Brabant (rechts). Na de
overwinning van Hendrik begint de oorlog in 1202 opnieuw, waarbij Dirk VII de stad 's-Hertogenbosch plundert. Hendrik
haalt opnieuw de overwinning. Dirk en Otto accepteren van nu af aan de leiding van Brabant in de grote politiek.
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en afzien van gebiedsaanspraken. Otto kreeg
zijn Brabantse lenen weer terug, maar toen hij
niet tijdig te Leuven verscheen om de leenhulde
te bewijzen, werden extra garanties geëist,
waarbij onder andere een zoon en dochter van
Otto werden gegijzeld.
De onderhandelingen verliepen stroef en Otto
werd gevangen gezet. Bij het verdrag dat uiteindelijk in 1203 toch tot stand kwam, moest Otto
de aanzienlijke som van 2500 mark betalen. Om
de overeenkomst veilig te stellen bleven zijn
twee kinderen en 25 kinderen van Gelderse
leenmannen in gijzeling en werden talrijke goederen van landen tussen Maas en Waal, in de
Tieler en Bommelerwaard verpand. Otto werd in
zijn leenband met de hertog gehandhaafd, maar
werd meer afhankelijk dan ooit.
Nieuw in de overeenkomst was dat de Brabantse
kooplieden van alle Gelderse tollen bevrijd
werden, terwijl de tolvrijheid tot dusver slechts tot
Arnhem beperkt was. Verder was hierin nieuw
dat de graaf moest afzien van rechten op Megen
en in de Eninge van de Kempen. Daarmee werd
ook Daniël van Vught getroffen, aangezien zijn
familiebezit Meerwijk, zoals we hierna zullen
zien, een achterleen van Megen was en hij ook
belang had in de Eninge.30 Het is bovendien niet
uit te sluiten dat hij ook werd getroffen in bezit
dat hij waarschijnlijk in Gansoyen bezat.31
Melis Stoke32 verhaalt van de oorlog van 1202:I
nt jaer Goods xii hondert en twee
Worden onderlinghe ghevee
De bisscop Didric van Utrecht
Ente grave van Hollant echt
Sodat de grave voer in sijn lant
Ende stichter in roof ende brant
Ten lesten wasser vrede ghenomen:
Oec was hem ghevanghen comen
Des hertoghen broeder Willem
Ende heer van Kuuc met hem
Ende riddren ende ander liede.
Als den hertoghe dus messciede
Ghewan hi doe an sine zide
Groot ridderscap, ghereet ten stride
Van Kuelne, groter stede,
Den bisscop, van Ludeke mede;
Van Limborch den hertoghe,
Van Vlaendren den grave hoghe
Ende andre, de ic niet can noemen
Ende es aldus te Huesden comen
Daer Didric lach met overmoede,
Met lettel volcs, met cleenre hoede,
Ende hi verloos ter selver tijt
Bi sijnre overmoet den strijt
Ende hi wort aldaer ghevaen
Ende hi gaf, eer hij mochte ontgaen,T
we dusent pont. Met desen doene
Was aldaer ghemaect de zoene.

Op zoek naar Maasland
Hetgeen aan de mededeling van Kritzraed over
de vlucht van Jan en Wouter van Vught het
meest intrigeert is de afkomst van beide broers,
ridders van Vught, namelijk niet uit Vught, maar
uit het Maasland bij 's-Hertogenbosch. Wie met
behulp van de zoekmachine “google” naar
Maasland zoekt, komt op een aantal alternatieven. Zo ligt er een plaatsje Maasland in Zuid
Holland waar een commanderij van de Duitse
Orde was. Dat doet de aandacht spitsen, want
ook in Vught was er ooit zo een commanderij.
Die commanderij in Zuid Holland werd in 1241
gesticht, maar of daar een Van Vught bij betrokken was, is niet vast te stellen. Niet ver van
Maasland ligt Monster, waar de heilige Machutus
werd vereerd. Dat is de heilige die ook in Vught
werd aanbeden. Er lijken relaties te liggen, maar
het zijn wel de enige aanwijzingen, een Van
Vught is er niet te traceren en dit Maasland ligt
ook zeker niet bij 's-Hertogenbosch. Uit een akte
van 1250 blijkt dat de Van Vughts ook bezit
hadden tussen Heusderedam en Masemunde.33
Dat bezit lag dus tussen de dam in het Oude
Maasje, nabij kasteel Heusden, en Masemunde
bij Hedikhuizen, nu bekend als het Damblok.34
Maar ook hier geen Maasland.
Een andere aanwijzing lijkt meer resultaat op te
leveren. In 1232 namelijk sluit Hertog Hendrik I
een overeenkomst met Boudewijn van Vught,
waarin de laatste zijn allodium dat ligt tussen de
Molegrave en de Maas als leen aan de hertog
opdraagt. Dat allodium is door verschillende
auteurs in Vught zelf gezocht, maar het is
onwaarschijnlijk dat het daar zou hebben gelegen, want waarom zou de akte het dan niet
gewoon melden als het allodium Vught? Nee, het
bedoelde gebied tussen Molengraaf en de Maas
betreft het gebied dat zich uitstrekt van Orthen
naar Empel en Meerwijk tot en met Nuland, dat
als oostelijke grens de Molengraaf heeft, en dat
de grens met Geffen -Megens gebied - markeert.
Meerwijk ligt in het Maasland, het gebied ten
noordoosten van 's-Hertogenbosch, juist onder
Lith en Lithoyen, waar de hertog zich zoveel
moeite heeft getroost die plaats als brug naar zijn
handelsstad Tiel te verwerven. Maar in Meerwijk
zetelden de heren van Meerwijk. Kan het dan zo
zijn dat Daniël en/of Boudewijn afstamden van
de heren van Meerwijk?
De reconstructie van de afstammingsreeks is
niet eenvoudig. We kunnen ons slechts baseren
op weinige bronnen. We leerden al een Daniël
van Vught kennen die in 1185 het stadskeur dat
de hertog aan 's-Hertogenbosch gaf, mede
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Op de grens met Geffen ligt de Molengraafse Hoef, waarvan de naam nog herinnert aan de oude molenloop.
Detail van de topografische kaart van 1905.

ondertekende. Een Daniël op zijn beurt was in
1169 voogd voor de abdij van Crespin, van wie
de hertog in 1201 haar goederen in Empel
aankocht. In 1154 figureert een Daniël van Hurte
(Orthen).35 Dat zijn zo veel Daniëls die bij elkaar
in de buurt verkeren en op een zekere status
mogen bogen dat toeval uitgesloten moet worden geacht.
Het waren Jan en Wouter van Vught die in 1202
naar Heinsberg vluchtten. Het zijn twee voornamen die later ook weer in het geslacht Van
Meerwijk voorkomen en dat kan niet toevallig
zijn. De bespreking van de relatie tussen Vught
en Meerwijk moet nog even wachten, want
daarbij is de overeenkomst van 1232 nodig,
maar mijn stelling is toch wel dat Daniël van
Orthen, te Empel voogd voor Crespin, een
gelijknamige zoon had die zich vóór 1185 op de
proosdijgoederen te Vught vestigde. Bij zijn
vestiging in Vught noemde Daniël zich naar die
plaats. Het wisselen van achternaam bij vestiging op een nieuwe locatie dan de ouderlijke was
tot in de veertiende eeuw zeker niet ongebruikelijk. Van zijn verwanten, Jan, Wouter en Agnes,
vestigden de twee eersten zich in het ouderlijke
gebied tussen Molengaaf en Maas op een - gelet
op de naam - nieuwe ontginning in de polder,
Meerwijk, waaruit zij in 1202 werden verdreven.
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Het is waarschijnlijk dat Wouter van Vught uit
Waldfeugt terugkeerde naar Meerwijk en het
kasteel van Meerwijk opnieuw opbouwde. Agnes
huwde met Daniël van Dendermonde, afkomstig
uit de gelijknamige plaats bij Gent.36
Terug naar Herlaar/Vught
Het conflict van 1203 had als climax de verbranding van Orthen en Tiel door de graaf van
Gelder. Daar heeft de graaf zwaar voor moeten
boeten. Behalve dat hij heeft moeten afzien van
zijn rechten op Megen en op de Eninge van de
Kempen, een enorme boete heeft moeten betalen, en de tolrechten van de Bosschenaren in
Gelder heeft moeten herbevestigen, had hij ook
aanzienlijk aan prestige ingeleverd. Dat verlies
heeft hij gedeeld met zijn leen- en dienstmannen.
In de lange lijst van medezegelaars namens de
graaf komen we slechts weinig bekende namen
tegen. Ingelbert van Horne, Dirk van Altena,
Alard van Driel, Reinier, de kastelein van
Zuilichem wellicht, maar geen namen die ons
direct in Vught of Sint-Michielsgestel brengen,
geen Van Herlaar dus.37 De Van Herlaars moeten
hier in de regio wel aanwezig zijn geweest, maar
ze zijn onzichtbaar geweest. Van hen valt te
verwachten dat zij zoveel mogelijk neutraliteit
zullen hebben betracht. Een aantal jaren na het

voorval zien we ze in 's-Hertogenbosch terug als
schepenen. In 1213 en 1214 in de persoon van
Paul van Herlaar en in 1214 en 1218 in Dirk van
Herlaar. Eigenlijk is in dit Gelderse kamp alleen
de naam van Dirk van Altena op te merken. We
zullen hem hierna nog vaker noemen.

In 1190 werd de derde kruistocht gehouden, waarbij Akko
werd belegerd. In de dertiende eeuw volgden de vierde
van 1202-1204 en een vijfde van 1217-1219, welke
laatste bekend staat als de kruistocht naar Damiate.

Het begin van de dertiende eeuw leverde al snel
weer nieuwe momenten op die de aandacht
opeisten. Die periode was immers de periode
van de vijfde kruistocht en de belegering en val
van Damiette in Egypte.38 In deze kruistocht, van
1217 tot 1221, nam Dirk van Herlaar deel en hij
zal daar in 1219 ook de Berthouts39 hebben
leren kennen: Egidius (Gilles), de zoon van
Wouter Berthout, heer van Mechelen en zijn
echtgenote, en verder Walter, Arnoud en
Diederik Berthout. Gilles zou met name bekend
worden als de oprichter van de commanderij
Pitsemburg en stimulator van de Duitse Orde.40
In 1227-1228 trad Egidius Berthout bij de orde in;
in 1234 was hij er procurator en had hij dus een
belangrijke beherende functie. Egidius overleed
in de veertiger jaren. Ook Sweger van Dingede
die in 1232 aan de basis stond van de Balije
Utrecht nam aan deze kruistocht deel. Dirk van
Herlaar had voorafgaande aan de kruistocht, in
1215 al kennis gemaakt met de orde van de
Tempeliers, die in haar uitgangspunten op die
van de Duitse Orde lijkt en in 1218 vóór zijn
vertrek naar het Midden Oosten met de Duitse
Orde zelf, toen hij als getuige optrad bij de
schenking van Graaf Adolf van den Berg van de
hof Dieteren aan die orde.41
Hoewel vroom, was de Duitse Orde niet primair
religieus georiënteerd. Haar opdracht was eigenlijk tweeledig: als verdediger van de Christelijke
geloofsleer op te treden in het Midden Oosten en
in Oost Europa, en vervolgens het verplegen van
zieken en gewonden zowel ginder als hier. Veel

commanderijen van de Duitse Orde, officieel
aangeduid met Ordes Theuthonicum, werden
gesticht, daar waar een hospitaal kon worden
overgenomen. Dat gebeurde met name vanaf ca
1220, waartoe de orde trachtte overal schenkingen te verkrijgen.
Die kennismaking van Dirk van Herlaar met het
werk van de Duitse Orde, heeft de Berthouts
waarschijnlijk naar onze regio gebracht. In 1222
treffen we Egidius Berthout aan bij het verlijden
van een giftakte ten behoeve van de abdij van
Postel, samen met Daniël van Vught en Dirk van
Altena.42 Deze Dirk van Altena was één van de
belangrijke begunstigers van de Utrechtse
Balije.43 Hij schonk in 1220 de kerk, de tiend en
het rechtsgebied van Schelluinen bij
Woudrichem aan de Duitse Orde en legde daarmee de basis voor deze Utrechtse Balije.
Twee jaar later, in 1224 werken Daniël van
Vught en Egidius Berthout wederom samen, als
zij (en andere Duitse Orde leden) betrokken zijn
bij een nieuwe schenking door Dirk van Altena.44
Een Dirk van Altena, waarschijnlijk een zoon van
de eerder genoemde, was geparenteerd aan het
geslacht Horne. In akten van 1266 en 1268
noemde hij Willem van Horne zijn broeder.45
In deze hoek treffen we later ook Gerard van
Loon aan, die huwde met Aleit van Herlaar,
welke Gerard eveneens betrokken was bij de
Duitse Orde.
In 1227 trad Heinsberg toe tot de hof van Altena,
zodat bewoners van Heinsberg daar hun
appèlrecht konden halen. Het geeft uiting aan de
gedurige relatie tussen Heinsberg, Altena en
Vught. We mogen aannemen dat Jan en Wouter
van Vught in die relatie hun rol wel gespeeld
zullen hebben.
Zoals we nog zullen zien lagen er niet alleen
banden tussen Vught en Meerwijk, maar ook
tussen Vught en Oirschot. De bestendige relatie
tussen Berthout-Van Altena-Van Vught leidde er
1289 toe dat een Dirk Berthout een aanstelling
kreeg als priester in de kerk van Oirschot, welke
kerk Daniël van Oirschot (Van Vught) als medebezitter had.46 Van deze Dirk Berthout wordt ook
wel gezegd dat hij de commanderij in Vught heeft
opgericht.47 Dat zou dan toch vóór 1270 moeten
zijn gebeurd, want in dat jaar getuigde een
pastoor van Vught - Gerard van Tienen - in een
oorkonde van Pitsemburg en bestond er dus al
een band tussen Vught en de Duitse Orde.48
De stichting van de Duitse Orde in Vught moet
waarschijnlijk veel vroeger gezocht worden.
Daarvoor blijven we nog in de eerste helft van de
dertiende eeuw en concentreren ons op het jaar
Den heertgang jaargang 16, januari 2010
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1232.
Het jaar 1232
Het jaar 1232 is in de geschiedenis van Vught
(en dus ook van Herlaar) een belangrijk jaar. In
dat jaar sloot de hertog van Brabant een overeenkomst met Boudewijn van Vught, waarbij
afgesproken werd de zeggingsmacht over de
villa Vught samen te delen. Het is hetzelfde jaar
dat Dirk van Altena zijn heerschappij en rechtsbevoegdheid over Drunen en Waalwijk aan de
hertog verkoopt en het is eveneens het stichtingsjaar van de Utrechtse Balije van de Duitse
Orde.49 Het heeft er de schijn van dat de verkoop
van de helft van Vught werd aangewend om de
Duitse Orde vooruit te helpen, temeer omdat bij
de overeenkomst getuigen waren die uitdrukkelijk moeten worden gerekend te behoren tot de
Duitse Orde: “frater” Egidius Berthout en Daniël
van Dendermonde, stichter, respectievelijk
mede-oprichter van de Balije Utrecht in datzelfde
jaar. Enkele jaren daarna, in 1246, wordt
Boudewijns “broer” Daniël samen met ene
Hendrik aangeduid als “milites et fratres de
Merewich”.50 Daniël was op grond van deze
aanduiding onmiskenbaar ridder en broeder in
de broederschap van de Duitse Orde en had zich
gevestigd in Meerwijk (of meer in het bijzonder in
Nuland: mogelijk stichtten zij het landgoed De
Pelgrim). Of er in Vught in 1232 al direct een
commanderij werd opgericht, is niet zeker, maar
dat Vught al in 1232 een centrale rol speelde bij
de orde is wel zeker.
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Voorlopige conclusie
In drie afleveringen wordt onderzocht of Vught
het oude Datmunda kan zijn, een bezit van de
abdij van Echternach. Het aantonen van bezit
van de abdij in Vught is, behoudens voor
Baerschot, moeilijk, voornamelijk omdat de abdij
een deel van haar bezit in Vught rond het jaar
1000 wegschonk aan de abdij op de Hohorst, de
latere Sint Paulusabdij in Utrecht. In mijn onderzoek neem ik aan dat indien kan worden aangetoond dat de Van Herlaars in Vught invloedrijk
waren en bezit hadden, Vught moet hebben
behoord tot het verspreidingsgebied van de abdij
van Echternach. Daarvoor moeten de gangbare
opvattingen over de oudste geschiedenis van
Vught worden getoetst.
Het is aannemelijk dat de goederen van de Sint
Paulusabdij werden beheerd als een uithof,
hetgeen de aanwezigheid van een proost veronderstelt. Het lijkt erop dat een zoon van Daniël
van Orthen die positie heeft ingenomen. In de
loop van de twaalfde eeuw heeft de abdij zich uit
de actieve bemoeienis teruggetrokken en is de
positie van Daniël, die zich “Van Vught” ging
noemen sterker geworden, zodat die goederen
zelfstandig konden worden beheerd.
Over dat deel van Vught dat niet onder de zeggenschap viel van de Sint Paulusabdij, met
name het gebied van de Taalstraat, weten we
weinig tot niets. Pas uit later tijd waarover in
aflevering drie vernemen we activiteit die we
expliciet aan de Van Herlaars kunnen koppelen.
Onze kennis beperkt zich tot wat we weten uit
slechts enkele akten uit de dertiende eeuw. Ik
besprak die van 1201 en kort die van 1232.
Daarin werd de positie van Daniël van Vught
verduidelijkt. Zijn positie ten opzichte van de
hertog is schijnbaar tamelijk controversieel
geweest. Van de Van Herlaars werd in Vught
eigenlijk nog niets vernomen. Dat is niet geheel
vreemd, want hun oriëntatie reikte veel verder,
maar hun positie ten opzichte van de hertog was
ook wat gemakkelijker door hun aansluiting in
het Brabantse kamp na de Grimbergse oorlog.
De afloop van de vijfde kruistocht heeft sporen
achtergelaten in Vught. Een nieuwe fase in haar
geschiedenis werd daarmee ingeleid. Via het
huwelijk van Agnes van Vught met Daniël van
Dendermonde maakte Vught rond 1230 kennis
met de Duitse Orde. We zullen nog zien dat de
Duitse Orde ons bij de Van Herlaars brengt,
onder andere doordat Gerard van Loon, die
gehuwd was met Aleit van Herlaar in de orde
werd opgenomen. Onder meer daarover gaat
deel drie.
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43. JA Mol Vechten of Verplegen? Ontstaan en begintijd van het huis en de balije Utrecht. In Crux et Arma, Bijdragen tot de
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