
Op zes locaties hebben de leden 
van toneelgroep “De Koffieleutjes” 
op fascinerende wijze in monolo-
gen de emoties van de slachtoffers 
van Erasmus van Grevenbroeck, 
heer van Mierlo, weergegeven. In 
Lierop heeft de inleider van de le-
zing, Wim Steenbakkers, bovendien 
nog een korte beschouwing over 
deze barbaarse periode onder de 
aandacht gebracht..

Heksenfietstocht.
Onder ideaal fietsweer: zon en een 
koel windje. Zo’n zestig belangstel-
lenden hebben de bijna dertig kilo-
meterlange heksenfietstocht gere-
den.
De eerste etappe naar Lierop heb-
ben de deelnemers gebracht naar 
de voormalige Stipdonkse water-
molen, gelegen in een schitterende 
omgeving verscholen achter enkele 

huizen aan de Zuid-Willemsvaart, 
waar “recht” gesproken werd. De 
waterproef moest hier uitwijzen of 
men schuldig was. Bleef je drijven, 
dan was je schuldig en dat bete-
kende na wurging de brandstapel. 
Niet blijven drijven en dus onschul-
dig zijn, lijkt echter ook geen goede 
afloop. 
Bij de molen hebben de deelne-
mers kennis gemaakt met Marie 
Baten, het eerste Mierlose slachtof-
fer van de vervolging. Zij is in 1595 
beschuldigd van hekserij en door 
marteling gedwongen tot bekente-
nis af te leggen.

Het tweede punt lag bij het Oude 
Goor in Lierop waar duivels en hek-
sen elkaar ontmoeten en met el-
kaar hebben gedanst.

Heyl Geenen werd gedwongen de 
namen te noemen van de vrouwen, 
die zij hier ontmoet zou hebben.
Op het gehucht Ten Boomen ook in 
Lierop heeft de vrouw van Thijs de 
Smet openhartig verteld, wat haar 
is overkomen. Jenneken Gordtkens 
heeft bij de Galgenberg op de Stra-
brechtse Heide daar haar verhaal 
verteld over de ondergane marte-
lingen en de afgedwongen beken-
tenissen. 
De Galgenberg, een plaats waar in 
de loop der tijden wetsovertreders 
of vermeende wetsovertreders 
voor iedereen zichtbaar hun einde 
hebben gevonden.
Vlak voor het eind van de tocht, bij 
boerderij de Zwanenweijer in Mier-
lo, treffen de deelnemers van de 
fietstocht de hevig ontdane Anneke 
Boons aan. Zij heeft in Leuven ge-
woond en had een brief ontvangen 
dat haar schoonzus Lyncken Boons 
dood was. In Mierlo staat Lyncken 
bekend als Lyncken Pastoirs, omdat 
zij bij pastoor Verrijt in dienst was. 
Ook Lyncken is een slachtoffer ge-
worden van de heksenprocessen.
De tocht is afgesloten in de pasto-
rietuin te Mierlo. Daar zat de doch-
ter van Marie Baten, het eerste 
Mierlose slachtoffer. Bijna veertig 
jaar heeft zij uit angst voor Eras-
mus van Grevenbroeck gezwegen, 
maar nu deze overleden is, durft                       
ze haar hart te luchten.
Een geschiedkundige tocht door 
Mierlo en Lierop en over de ellende 
van vijftien vrouwen uit beide dor-
pen, die binnen twee weken om 
het leven zijn gebracht. 

Monologen
Lia van Heugten is erin geslaagd 
om op basis van het boek “Duivels-

kwartier: 1595: heksen, heren en de 
dood in het vuur” van Johan Otten, 
monologen te schrijven, die tot de 
verbeelding spraken.
De combinatie van het bezoeken 
van historische locaties en de pre-
sentaties die op de locaties werden 
gegeven maakten het dat men zich 
een betere voorstelling kon maken 
van de gruwelijkheden van die ver-
volgingen. 

De monologen zijn voorgedragen 
door: Annelies v. Hout, Wilma v. 

Lierop, Irma Coolen, Wim Steenbak-
kers, Lia v. Heugten, Riky v. Segge-
len en Mary v. Genugten.  
Ook de lezing “Heksen” uit 1595 te-
rug in Mierlo en Lierop’ door Wim 
Steenbakkers (Lierop) heeft zeker 
een wezenlijke bijdrage geleverd 
aan deze geslaagde activiteiten van 
de Heemkundekring Myerle. De his-
torische fietstocht door de regio is 
tot stand gekomen door Eveline v.d. 
Linden, die bijgestaan is door Ria 
van der Linden, Wim Steenbakkers 
en Resi Corsten.   

▲  Lia van Heugten

“Heksen” uit 1595 terug in Mierlo en Lierop

De lezing bij de Heemkundekring Myerle over heksenprocessen in 
Mierlo, Lierop en omgeving, heeft een vervolg gekregen door een 
fietstocht te houden langs de plekken waar de afschuwelijke gebeur-
tenissen uit 1595 zich hebben afgespeeld.

▲  Heksenfietstocht naar de Gagelberg ▲  Wilma van Lierop

▲  Mary van Genugten

▲  Inschrijven voor de heksenfietstocht

▲ Irma Coolen

▲ Wim Steenbakkers

▲ Annelies van Hout

▲  Riky van Seggelen

9De Mierlose KrantDonderdag 6 september 2017


