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Twee activiteiten die beide in het teken staan van de gruwelijke heksenvervolgingen in de  
16e eeuw in onze omgeving: 
 
Op dinsdag 29 augustus de lezing “Heksenprocessen in Mierlo en omgeving” door Wim 
Steenbakkers, aanvang 20.00 uur in Denheuvel.  
1595, De Contra reformatie was in volle gang, dat betekende niet alleen ketterjacht, maar ook heksenjacht.  
De tachtigjarige oorlog, epidemieën, de kleine ijstijd en voedselschaarste droegen ertoe bij dat juist aan het 
einde van de 16e eeuw de heksenvervolgingen in Brabant oplaaiden. Toverij-delicten als het doen bederven van 
gewassen werden voorheen afgedaan met een schikking, maar nu niet meer. In dorpen als Geldrop, Mierlo, 
Lierop of Asten waren het niet de meedogenloze dominicanen die door gruwelijke folteringen bekentenissen van 
hun slachtoffers afdwongen. Hier waren het twee plaatselijke machthebbers, Erasmus van Grevenbroeck (heer 
van Mierlo) en Bernard van Merode (heer van Asten) die een bloedbad aanrichtten.  

Heksenvervolging… waarom zij? 23 Vrouwen vonden hun einde op de brandstapel. Want  
koeien stierven, er was heel veel armoede en nog veel meer ellende. De vermeende  “heksen”  
zouden al dan niet met zalf uit de “smeerpot” het vee ziek toveren en zelfs de bliksem in kerk  
of boerenwoonst laten inslaan. Ze biechtten het zelf op, want de vreselijke geselingen die zij  
moesten ondergaan leidden vanzelf tot bekentenissen. Zij wezen weer naar andere vrouwen,  
die onmiddellijk werden gearresteerd. Wat volgde was de geboeide te waterlating, de  
zeldzame zinkers mochten naar huis, maar wie bleef drijven bv. door luchtbellen in de kleding,  
wachtte de dood op de brandstapel. De eerste executies vonden plaats op 6 juli 1595, de laatste drie maanden 
later. Want toen kwam de centrale overheid in actie omdat zij uit verschillende hoeken alarmerende berichten 
ontvingen. Het hoge rechtscollege dat in Brussel zetelde stelde een onderzoek in en zorgde ervoor dat er een 
einde kwam aan deze gruwelijke vervolgingen. Waar kwam die furie van Erasmus van Grevenbroeck en Bernard 
van Merode vandaan. Was het de angst dat de duivel via een verbond met stervelingen doende was de mensheid 
te laten ondergaan?  
Johan Otten uit Lierop schreef hierover het boek: Duivelskwartier. Dit boek was de aanleiding dat Wim 
Steenbakkers, die opgroeide met het zicht op de restanten van het kasteel van Mierlo, zich hierin ging verdiepen 
wat resulteerde in deze lezing.  

 

Op zaterdag 2 september: beleef een interessante Heksenfietstocht langs historische locaties.   
De fietstocht gaat via het vroegere gehucht Stipdonk, het Oude Goor, Lierop en de Strabrechtse Heide naar de 
kerk in Mierlo. We staan stil bij de historische locaties die een rol gespeeld hebben in de vervolging van vrouwen 
die in Mierlo, Mierlo-Hout en Lierop van hekserij beschuldigd werden. Deze locaties dienen nu als decor voor 
korte voorstellingen door de toneelgroep, die in monologen tot uitdrukking brengt hoe verschillende  
                                               geledingen de heksenvervolging ervaren hebben. Zij vertolken vrouwen die van       
                                               hekserij beschuldigd zijn, familieleden van deze vrouwen, de pastoor uit Mierlo en een        
                                               vrouw die van mening is dat ze slachtoffer geworden is van tovenarij. We zien de  
                                               vertwijfelde reactie van Marie Baten, de vrouw die in de buurt van de kerk in Mierlo  
                                               woonde en die bij de waterproef is blijven drijven, zij weet dan dat dit beschouwd  
                                               wordt als een bewijs van hekserij. Het is geen toeval dat de fietstocht wordt gehouden  
                                               op deze datum, want op 2 september 1595 schreef de schout van Mierlo de eerste  
                                               belastende verklaringen op over Marie Baten waarmee het startschot werd gegeven  
                                               voor de heksenvervolging in Mierlo.  
De organisatie van de fietstocht is in handen van Eveline v.d. Linden i.s.m. Resi Corsten, Ria van der Linden, Wim 
Steenbakkers en de toneelgroep “de koffieleutjes” uit Mierlo. 
U kunt op 2 september deze fietstocht van 30 km starten tussen 13.00 tot 13.45 uur, inschrijving en tevens 
startplaats is in het Oude Raadhuis in Mierlo.  
U ontvangt daar de routebeschrijving en achtergrondinformatie. Voor leden van Heemkundekring Myerle is de 
deelname gratis. Niet-leden van 13 jaar en ouder betalen € 2,00 per persoon.  
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