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Ferriers kopen Bijsterveld

Schrik niet! Bijsterveld wordt begin 2020 een prachtig nieuw woon/zorgcomplex. Voordat de

Paters Montfortanen er in het begin van de 20e eeuw er een grootseminarie stichtten woonde er

John Turing von Ferrier. Hij was in zijn werkzame leven onder meer kamerheer van de koning

van Württemberg. Maar, in 1821 woonde er ook al een John Turing Ferrier. Was dit zijn vader en

waar komen deze Ferriers vandaan?

Het leengoed Bijsterveld

Kasteel Bijsterveld, zoals het in de volksmond nog vaak wordt genoemd, Montfortlaan 12 in

Oirschot, wordt momenteel verbouwd en ingericht als luxueus wooncomplex voor ouderen.

Bijsterveld of Biesterveld betekent letterlijk verwilderd, onvruchtbaar stuk land. In het

Oirschotse geval is echter eerder van het tegendeel sprake. Het leengoed Bijsterveld met

aanhorigheden heeft een rijke historie achter zich met aanzienlijke bezitters en bewoners. Al in

de middeleeuwen werd het door de hertog van Brabant als leen uitgegeven. In het leenboek van

hertog Jan III vanaf 1312 lezen we onder meer; “Aleydis, dochter van wijlen Henricus van

Audenhove erft het leengoed van Bijsterveld, te weten een huis met een hoeveelheid grond die

tot dat huis behoort.” Rond 1670 wordt het leengoed aan de Montfortlaan meer en meer Groot

Bijsterveld genoemd en kwam er een onderscheid tussen dit leengoed en huize Klein Bijsterveld

aan de Gasthuisstraat in Oirschot. Na een aanzienlijke hoeveelheid conflicten over de

erfopvolging in de rechten op Groot-Bijsterveld komt het op 24 oktober 1758 voor f 6.600 in het

bezit van Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas, heer van Oirschot en Best. Het leengoed

bestond toen uit;

1. een herenhuis met stallen, schuren, hoven, gronden en erven;

2. een hoeve met aangelag en diverse percelen grond;

3. een hoeve met huis en aanstede en een grote hoeveelheid percelen grond

Toen in 1672 graaf Ferdinand van Merode

zijn schulden niet meer kon voldoen, was de

halve heerlijkheid van Oirschot en Best

gerechtelijk verkocht aan Maarten Christiaan

Sweerts de Landas, schepen van ‘s-

Hertogenbosch en kwartierschout van

Kempenland. Diens kleinzoon was het, die

zich nu op Bijsterveld vestigde of het als

buitengoed ging gebruiken, en het

herenhuis, mede voor zijn zoon Jacob Dirk

die een jaar na de aankoop werd geboren,

liet herbouwen. In en kort na de Bataafse en

Franse tijd verdween het leenstelsel,

waardoor het mogelijk werd voormalige leengoederen ‘particulier’ te vervreemden en te

verwerven. Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas stierf in 1809 op 82-jarige leeftijd. De

weduwe van zijn zoon Jacob Dirk en hun zoon en dochter verkochten Groot Bijsterveld in 1821

aan John Turing Ferrier, rentenier te Rotterdam.

Kasteel Bijsterveld omstreeks 1900
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De familie Ferrier

Wie de roots van John Turing Ferrier, de koper van Groot Bijsterveld in 1821, nagaat komt al

snel in Middelburg terecht. Daar koopt zijn vader Alexander Ferrier in 1796 en 1797 drie

pakhuizen en in 1800 een huis voor een bedrag van 1350 ponden. Alexander trouwt op 10-1-

1798 met Jeanetta Anthonetta Jonas. Uit de trouwakte blijkt dat hij in Brichin geboren is en dat

zijn vrouw uit Demerary afkomstig is. Zijn religie is dan episcopaal, maar is bij de doop van

sommige kinderen ook presbyteriaans. In het Schotse Brechin wordt in 1795 een Alexander

Ferrier gecertificeerd gebruiker van pruikenpoeder. Zijn vader John Ferrier is in 1780

rentmeester (penningmeester) van Brechin en is lid van een handelsgilde en daarmee

invloedrijk in het stadsbestuur. Daaruit valt af te leiden dat de Ferriers van zeer rijke komaf

waren. Uit verschillende bronnen blijkt dat de voorouders eeuwenlang in Angus, tot 1928

Forfarshire genaamd, gewoond hebben. Zij hadden hun fortuin in de 14e eeuw verkregen uit

loyaliteit aan koning David II. Deze Schotse 9-jarige koning werd in juli 1333 door het Engelse

leger verslagen en vluchtte naar Frankrijk, waar hij tot 1341 gastvrij verbleef. Vermoedelijk

heeft hij daar de Ferriers leren kennen.

Het eerste kind van Alexander Ferrier en Jeanetta Anthonetta Jonas, John Turing, wordt op 13-3-

1799 in Middelburg geboren. Het gezin verhuist begin 19e eeuw naar Rotterdam. Daar worden

vader Alexander en zoon John Turing als koopman ingeschreven. In 1828 meldt de

Dordrechtsche Courant dat Alexander als Engels consul van Rotterdam, zijn gebied mag

uitbreiden met ’s-Gravenhage en Scheveningen. In 1815 was hij al benoemd tot Brits consul van

Rotterdam. In de hoedanigheid als consul van Groot-Brittannië verkrijgt hij octrooien om allerlei

goederen en nieuwe fabricagetechnieken in Nederland te introduceren en af te zetten. In 1828

wordt hij op paleis St. James in Londen door de Engelse koning tot ridder geslagen. In 1845

wordt hem op eigen verzoek door de Engelse koningin eervol ontslag als consul verleend. Zijn

schoonzoon sir James Henri Turing wordt als zijn opvolger benoemd. Kort hierna overlijdt

Alexander.

De herkomst en de religie van het echtpaar Ferrier zullen voor velen niet bekend in de oren

klinken. Daarom maar even surfen op internet.

Brichin of Brechin is een Schotse stad in het district Angus van nog geen 7.000 inwoners in 2006

en is vooral bekend om haar oorspronkelijk vroegmiddeleeuwse kathedraal. Het stadje ligt in

het noordoosten van Schotland. De vader van Alexander heette John en zijn moeder droeg de

achternaam Angus. Zowel het episcopalisme als presbyterianisme, beide christelijke stromingen,

komen in Schotland veel voor. Het presbyterianisme is zelfs de nationale kerk van Schotland en

heeft als zodanig volledige autonomie op religieus gebied. Wellicht dat het gezin Ferrier door de

doop van hun kinderen de band met

Schotland in stand wilde houden.

De herkomst van Alexanders vrouw en die

van zijn zoon John Turing leidt ons naar de

vroegere Nederlandse kolonie Essequebo

(1616-1814) aan de gelijknamige rivier in

het huidige Brits-Guyana. De Demerary is

eveneens een rivier in dit gebied. De Britten

hielden van 1796 tot 1802 Demerary bezet,

maar gaven de kolonie bij de vrede van
Landkaart Essequebo en Demerary
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Amiens aan de Bataafse Republiek terug. In 1814 kwam de kolonie definitief in handen van de

Britten. Zou de bezetting door de Britten de reden van de vestiging van Alexander en zijn vrouw

in Middelburg zijn geweest?

John Turing Ferrier werd op 13-3-1799 in Middelburg geboren en kreeg op 12 maart 1821 wel

een heel aardig cadeau voor zijn 22e verjaardag. Hij bleek toen al rentenier te zijn. Niet gek

geboerd als je met je 22e al rentenier bent en je je zo’n optrekje kunt veroorloven. Voor dit luxe

onderkomen betaalde hij f 22.000,-- aan de erven Jacob Sweerts de Landas, die dan in Harlingen

wonen. Hij hoefde dit bedrag niet ineens op tafel te leggen, maar mocht na een aanbetaling van

f 2.000,-- over het restant nog 6 jaar doen. Op het moment van deze koop waren het kasteel en

jagerswoning verhuurd aan Frederik Mauritz l’Archer Houth, ook rentenier. Hij was in 1821

eigenaar van de Spoordonkse watermolen en de Kerkhofse windmolen, die hij respectievelijk in

1826 en 1832 weer van de hand deed. Inmiddels had hij in 1821 kasteel Groenendaal in

Hilvarenbeek gekocht, waar hij ook ging wonen.

John Turing is zijn voornaam en niet, zoals in menig archief onjuist wordt vermeld, een deel van

zijn achternaam. Turin of Tourin is een baronie in het district Angus en het kan bijna niet anders

dan dat de voornaam Turing naar deze baronie verwijst, die in het verre verleden in het bezit

was van de Ferriers. We hebben al gezien dat de familie Ferrier oorspronkelijk uit Frankrijk

kwam en dat het daardoor helemaal nog niet zo gek is om deze naam op zijn Frans uit te

spreken.

John Turing Ferrier moet op zeer jonge leeftijd getrouwd zijn met Adriana Jonas, die op 29-8-

1798 in Demerary geboren was. Tussen 1818 en 1821 kreeg hij wegens zijn huwelijk voor een

jaar steeds vrijstelling van militaire dienst. Zijn eerste zoon, Alexander John, werd op 4-3-1819

in ’s-Gravenhage geboren. Ruim een jaar later volgde Robert, die het levenslicht in Wassenaar

zag en op 13-9-1821 kwam zijn zoon John Turing om 11.00 uur in de morgen op Bijsterveld ter

wereld. In Oirschot werden hierna nog twee dochters geboren.

Het jonge gezin van begin twintigers leefde op stand; had een kindermeid uit Londen, een

gouvernante uit Ebberfeld (D), een meid uit ’s-Gravenhage, een knecht uit Geel (B), een koetsier

uit Windsum en een butler uit Hasselt (B) in dienst. Op 17-3-1823 komen we in het archief van

notaris de Jong een interessante akte tegen, die enig licht werpt op de activiteiten van de familie

Ferrier. John Turing stelt zich dan voor het aanzienlijke bedrag van f 30.000,-- borg. Hij blijkt

mededirecteur te zijn van het bedrijf Heeren Ferrier & Co, kooplieden en zeehandelaars,

gevestigd in de Boompjes te Rotterdam. Dit bedrijf maakt gebruik van een entrepot, pakhuis

onder ’s-Rijks toezicht (douane), waar de in- en uitvoerrechten en accijnzen pas geheven

worden als de bestemming van, in dit geval suiker, bekend is. Daarmee heeft de belastingdienst

een vordering op de aanwezige voorraad in een entrepot. Als onderpand brengt hij al zijn

goederen in en neemt daarmee afscheid van dit bedrijf. De suikerhandel vanuit de koloniën

Essequebo en Demerary, die rond 1800 tezamen ongeveer 380 suikerrietplantages kende, was

na de verbanning van Napoleon in 1815, weer toegenomen. De invoer van suikerriet uit de

koloniën, waar slavernij goedkoop was, kon weer concurreren tegen de winning van suiker uit

suikerbieten, waarvan het suikergehalte in die tijd nog erg laag was. De Heeren Ferrier & Co

hadden kennelijk hun beste tijd gehad. Dit leidde in juni 1827 tot de verkoop van het in Lissabon

gerestaureerde zeilschip “Java”.

Over het verblijf van John Turing op Bijsterveld is weinig bekend. Al in 1830 verkoopt hij het

landgoed. Het is niet uitgesloten dat deze verkoop iets te maken had met zijn borgstelling in
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1823. We nemen daarmee echter niet definitief afscheid van John Turing Ferrier. In De Noord-

Brabanter ; staat- en letterkundig dagblad van 16 oktober 1849 lezen we onder meer; “Oirschot

13 october. Onder de menschen, wier namen hier altijd, om hunne nederigheid en buitengewone

weldaden vernoemd werden, behoort voorzeker die van den Hoogwelgeboren Heer John Turing

Ferrier en zijne hier vereerde familie, thans woonachtig in Brussel, welke deze week de

inwoners (die hen naar waarde schatten) verblijdt hebben met hunne overkomst. Zonder

iemand dezer plaats, waaronder ook vele zijn, die goed doen, in het minst in hun regt te

verkorten, zal men mij niet kunnen tegenspreken dat de familie Ferrier, toen zij het schoone

Bijsterveld bewoonden, onbekrompen weldeed aan armen van alle gezindheden en bijna de

steun van deze plaats was.

Nauwelijks was het bekend dat deze hoogvereerde personen, aan het huis van de familie Guljé

waren afgestapt of de Edel Achtbare heer Burgemeester de Jong en vele aanzienlijken, gaven

zich de eer bij deze voorname gasten hunnen opwachting te maken, en werden gelijk altijd,

allerminzaamst ontvangen, terwijl de zoon van den burgemeester, de heer G. de Jong, als

Directeur der Harmonie, gaarne de Heeren Leden volgens hun verlangen, in de gelegenheid

stelden, hun ene serenade te brengen, die een geruime tijd heeft geduurd en welks uitvoering

niets te wenschen overliet, daarik meen te mogen zeggen, alle leden dien avond zich zelven

hebben overtroffen.

Algemeen hoort men den wensch uiten, deze brave minzame familie, gedurende den zomer hier

weder terug te zien, om haar de blijken te leveren, hoe dat ware dankbaarheid, voor vroeger

genotene weldaden, nog in Oirschots Beweldadigden gegrift is…”

In 1861, zijn vrouw Adriana Jonas is in 1858 in Brussel overleden, hertrouwt hij in Nijmegen,

waar hij domicili kiest maar nog steeds in Brussel woont, met Louise Stork. De minderjarige

dochter van Louise Stork krijgt in Nijmegen de renteopbrengst ten bedrage van f 400,-- van een

staatslening toegewezen. Hierna verdwijnt hij voorgoed uit beeld. Maar dit betekent nog niet dat

wij een Ferrier nooit meer in het Oirschotse terug zouden zien.

Op 1 oktober 1830 koopt Oeds Oenes van den Berg, commissionair in het groot, te Amsterdam

voor f 28.000,-- Groot Bijsterveld. Op 7 juli 1856 wordt het landgoed te Amsterdam door de

erven van den Berg te koop aangeboden. Johannes de Leijer uit ’s-Hertogenbosch wordt dan

voor f 31.000,-- de nieuwe eigenaar. In 1868, de Leijer is dan een paar jaar eerder overleden,

komt het herenhuis in handen van Jan Nicolaas Gotlieb Söhngen. Hij vestigt er een kostschool

voor jongens uit gegoede families, die later naar de universiteit zouden gaan. Het goed

Bijsterveld had nu niet meer de omvang van weleer. De hoeve met de daarbij behorende

gronden en de tuinmanswoning maakten niet langer deel uit van Groot Bijsterveld.

Duitse adel op Bijsterveld

Het is inmiddels meer dan 60 jaar geleden dat we afscheid namen van het jonge gezin John

Turing Ferrier en gaan nu kennis maken met John Turing von Ferrier. Voor de achternaam is

inmiddels ‘von’ gekomen, hetgeen betekent dat er een Duitse adellijke titel is verworven.
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John Turing von Ferrier werd op 13-9-

1821 op Bijsterveld geboren en overleed

daar op 13-8-1902, net geen 81 jaar oud.

Hij was in eerste echt op 15-6-1848 in

Stuttgart verbonden met baronesse

Louisa Elisabeth Adolphina von Hardt-

Wöllenstein. Zij is op 7-4-1891 in

Stuttgart overleden. John hertrouwt eind

1892 met de bijna 50 jaar jongere Anna

Weiss. Uit zijn eerste huwelijk werd op 4-

1-1849 een dochter in München geboren

en een jaar later, ook in München, een

zoon John Turing, inmiddels de derde in

het geslacht Ferrier. Afgaande op de

geboortes van kinderen verhuist hij hierna naar Potsdam, hierna naar Neuried, dan naar Elst,

vervolgens naar ’s-Heerenberg, Darmstadt, Cannstatt (nu Bad Cannstatt, een stadsdeel van

Stuttgart). In Elst krijgt het echtpaar, dat dan in het landhuis “Groenoord” woont of in elk geval

verblijft, 5 kinderen, waarvan er 3 op jonge leeftijd overlijden. Dit landhuis is in de Tweede

Wereldoorlog verloren gegaan.

Op 8 april 1846 richt vader John vanuit Kleef een verzoek aan de minister van oorlog van

Württemberg om zijn zoon John als luitenant in de koninklijke cavalerie toe te laten. Maar

voordat de koning hiervoor toestemming geeft dient er nader onderzoek plaats te vinden over

de ‘persoonlijkheid’ van de vader en zoon, waarvoor de Britse ambassade in Stuttgart wordt

ingeschakeld. Later blijkt dat hij inderdaad is toegelaten. Eind 1858 is hij buiten dienst. In 1859

pacht hij jachtgebied in Doetinchem en woont dan inmiddels in ’s-Heerenberg. Hij handelt hier

als hoofddepothouder in een nieuw soort veevoeder, dat door veel vorstenhuizen in heel Europa

wordt gevoerd. Wie kennis wil maken met deze coer kan contact met hem opnemen. Op 6

oktober 1862 maakt het echtpaar in ’s-Heerenberg een testament, waarin zij elkaar wederzijds

het vruchtgebruik van hun bezittingen vermaken en de blote eigendom aan hun kinderen of

nakomelingen willen nalaten. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 1865 vindt er in opdracht van

John Turing Ferrier een openbare veiling van roerende goederen op het slot te ’s-Heerenberg

plaats. John Turing woont dan al in Cannstatt in Württemberg. De inboedel bestaat uit 450

kavels, die f 1785,20 opbrengen. Kostbaarheden, zoals tafelzilver, schilderijen en dergelijke

bevinden zich niet onder de geveilde goederen. Deze zullen vermoedelijk mee naar Cannstatt

verhuisd zijn. Slot ’s-Heerenberg of kasteel Huis Bergh is een van de grootste kastelen van

Nederland en stamt uit de dertiende eeuw. In 1712 kwam het in het bezit van het geslacht Von

Hohenzollern-Sigmaringen. Deze familie heeft weinig op het kasteel verbleven. Het werd veelal

aan particulieren verhuurd, waardoor ons gezin Ferrier er in mei 1859 hun intrek kon nemen.

Het vertrek uit ’s-Heerenberg in 1865 kan haast geen toeval zijn. De koning van Württemberg,

Willem I, was in juni 1864 overleden. Hij had in het begin van de negentiende eeuw het

zomerverblijf “Rosenstein” in Cannstatt laten bouwen en wie weet werd dit het nieuwe

onderkomen van het gezin Ferrier.

Het Boxmeerse Weekblad schrijft op 31 oktober 1891; “Naar men verneemt heeft de hoog

edelgeboren heer Johan F von Turing, kamerheer van Z.M. den koning van Württemburg, het

kasteel Groot Bijsterveld en de heerlijkheid van Oirschot en Best gekocht. De ouders van den

heer Ferrier zijn, ongeveer 60 jaar geleden, eigenaars van hetzelfde kasteel en de heerlijkheid

geweest. Zij waren algemeen geacht en bemind om hunne weldadigheid jegens de armen en om

de bevordering der belangen van al hunne onderhoorigen.”

John Turing von Ferrier, eerste kind van John Turing von
Ferrier en Louisa Elisabeth Adolphina von Hardt-
Wöllenstein. Majoor in het Württembergse leger.
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Uit het huwelijk met Anna Weiss werd in Oirschot op 16-7-1893 dochter Anna Waldburga Jonas

Adriana Hermina Fides von Ferrier geboren. Ruim een jaar eerder werd de koop door vader

John Turing, kamerheer van Z.M. de koning van Württemberg, van kasteel Bijsterveld van Jan

Nicolaas Gotlieb Söhngen, inmiddels woonachtig in Brussel, voor een bedrag van f 15.000,--

notarieel vastgelegd. Het kasteel bestond toen nog uit; gebouwen, erven, serres, beplantingen,

tuinen, boomgaarden, weilanden, bouwlanden, bossen, opgaande bomen en bomen op den weg

staande, sectie D 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1452, 2605, tezamen groot

5.70.58 ha.

Op 1 en 2 juli 1892 schrijven respectievelijk de Enkhuizer Courant en de Nieuwe Tielsche

Courant; “Te Oirschot (Noord Brabant) had deze week enee opmerkelijke gebeurtenis plaats. De

heer Turing von Ferrier, heer van Oirschot en Best, keerde na eene afwezigheid van ruim zestig

jaren op den huize Groot Bijsterveld met zijn familie terug, waarbij eene feestelijke ontvangst

plaats had, en ’s avonds door de harmonie “Arti et Amicitiae” eene serenade voor het kasteel

werd gebracht.”

Op 28-5-1894 schenkt hij uit dankbaarheid een zilveren schild aan het Sint Joris Gilde van

Straten. Het gilde heeft dan uit eigen beweging de heer Ferrier verwelkomt. Vermoedelijk hield

het gilde op die dag zijn teerdag en was de heer van Oirschot daarbij uitgenodigd.

Op 26-8-1899 moet von Ferrier een hypotheek van f 12.000,-- op zijn bezittingen afsluiten. Hij is

er dan inmiddels wel in geslaagd om zijn onroerend bezit met ruim 9 hectaren uit te breiden,

waaronder de Trompenhoeve, nu Straten 10. In juli 1902 voelt hij, nu als heer van Oirschot en

Best, zijn einde naderen en legt zijn laatste wil in een testament vast. Hij vermaakt de blote

eigendom van het kasteel met de inboedel en de Trompenhoeve aan zijn dochter Anna

Waldburga Jonas Adriana Hermina Fides. Zijn vrouw Anna Weiss krijgt het levenslange

vruchtgebruik. Hij verklaart Württemberger van nationaliteit te zijn en verlangt dat zijn

nalatenschap zal worden gedeeld volgens het Duitsche Burgelijk Wetboek van 18-8-1896. De

hypotheek moet worden gedragen door al zijn erfgenamen in verhouding tot hun aandeel.

Verder legateert hij bepaalde bedragen aan onder meer de familie van zijn tweede vrouw en zijn

tuinman en knecht. Hij benoemt Johan Henri Charles Breton van Lith, burgemeester van

Oirschot, tot toeziend voogd over zijn minderjarig kind en Joannes Henricus Maria de Vocht,

kandidaat notaris Oirschot, als uitvoerder uiterste wilsbeschikking.

Al ’s weeks na zijn overlijden maken de nabestaanden de volgende boedelbeschrijving op:
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- diverse buitenlandse aandelen en obligaties;

- meerdere rekeningen courant, schuldbrieven en het in depot geven van gesloten koffers;

- akte verkoop 5-2-1892, notaris Petrus Laurens

Honcoop te Heusden, waarin het heerlijk

jachtrecht van Oirschot en Best wordt

overgedragen voor f 17.000,--;

- onderhandsche akte verkoop 30-5-1876,

waarbij het heerlijk jachtrecht van Oirschot en

Best wordt overgedragen door Felix Antonius

de Leijer aan Pieter Laurens Honcoop voor

f 500,--;

- een assurantiepolis der boerderij onder Straten

voor f 3200,-- bij de Nederlandsche

maatschappij tegen brandverzekering te Tiel;

- een assurantiepolis van het kasteel voor

f 20.000,-- bij de assurantie maatschappij tegen

brand te ’s-Hertogenbosch;

- een Duitse akte d.d. 28-2-1894 verleden voor

notaris Franz te Stuttgart, betreffende de

scheiding Louise von Ferrier;

- een document afgegeven door de koning van

Wurtenburg, ingebonden in een boek met zegel

van 30-10-1877, waarbij de overledene in de Adelstand wordt verheven

Uit de notariële akte van deze boedelbeschrijving zijn een paar opmerkelijke feiten waar te

nemen. De derde generatie John Turing stelt zich voor. Hij treedt als lasthebber namens de

kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vader op. Hij is koninklijk Württemberger majoor

buiten dienst. In de akte worden 10 kinderen genoemd, die allemaal in het buitenland verblijven.

De 3 jong overleden kinderen worden niet genoemd. De akte van 28-2-1894 betreffende de

scheiding van Louise Elisabeth Adolphina von Hardt-Wöllenstein betreft waarschijnlijk haar

erfdeling door haar overlijden.

Douairière Turing von Ferrier schenkt aan het gilde op 2-6-1903, net als haar man in 1894, uit

dankbaarheid een zilveren schild. Wellicht was ze al van plan Oirschot voorgoed te verlaten en

wilde ze uit dankbaarheid voor de genoten gastvrijheid op teerdagen bij het gilde haar

erkentelijkheid tonen. Kort hierna wordt begonnen met de verkoop van de Oirschotse

bezittingen. In juli verkoopt ze inboedel en op 1-8-1903 het kasteel met aanhorigheden aan de

vereniging van Maria, gevestigd te Schimmen in Limburg, erkend bij Koninklijk besluit 17-12-

1898, voor een bedrag van f 20.000,--.

Op 12-9-1903 worden door Johan Charles Henri Breton van Lith en Joannes Henricus Maria de

Vocht als lasthebbers van de gezamenlijke erfgenamen de onverdeelde helft in de Heerlijkheid

van Oirschot en Best, met de daaraan verbonden titel van Heer van Oirschot en Best en de helft

van het jachtrecht, ter grootte van 9600 ha met uitzondering van het landgoed Heerenbeek te

koop aangeboden. Omdat de Nederlandse Staat een procedure heeft aangespannen met

betrekking tot de rechten van de andere helft wordt De eerder genoemde koopakte van Petrus

Laurens Honcoop als uitgangspunt bij deze transactie genomen. Wijlen John Turing von Ferrier

heeft namelijk steeds de indruk gewekt de volledige rechten te bezitten en daarover ook

pachtgelden ontvangen. Op 21 juli 1900 zijn de Staat der Nederlanden en John Turing von

Ferrier tot overeenstemming gekomen. John Turing verklaart onder meer dat hij altijd te goeder

trouw heeft gehandeld en dat hij, gezien zijn hoge leeftijd, niet wenst te procederen tegen de

Familiewapen John Turing von Ferrier
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Staat. Hij is bereid de jachtpachten vanaf 1900 voor de helft aan de Staat uit te keren, terwijl de

Staat afziet van verrekening van de jachtpenningen van voor 1900. Koper van dit moois is René

Joseph Maur Marie Anne Graaf de Geloes, burgemeester der gemeente Eysden, Lid van de

provinciale Staten van Limburg, Kamerheer in buitengewone dienst van Hare Majesteit de

koningin, voor f 8.630,--.

Half december 1903 woont Anna Weiss en haar dochter in ’s-Gravenhage. De gezamenlijke

erfgenamen maken dan de balans van de waardepapieren op en komen tot het aanzienlijke

bedrag van f 74.350,20. Anna Weiss en haar dochter ontvangen samen f 24.163,77, terwijl de

overige 9 erfgenamen ieder f 5.576,27 ontvangen. In de eerder gememoreerde

boedelbeschrijving is een dergelijk kapitaal niet op te maken. Wie weet zat er in de bewaring

gegeven koffers nog wel een aantal leuke verrassingen, waar men in Oirschot geen weet van had.

Hiermee zijn de Oirschotse bezittingen nog niet allemaal van de hand gedaan. Daarvoor geeft

Anna Weiss en haar dochter opdracht op 31-5-1905. De Trompenhoeve met een groot aantal

percelen grond staat te koop. Landbouwer Johannes de Werdt Theodoruszoon, koopt deze hoeve

voor f 8.300,--. Daarmee zijn alle Oirschotse bezittingen van de familie Ferrier vervreemd en

nemen we afscheid van deze ongetwijfeld markante bewoners van Groot Bijsterveld, ware het

niet dat de nalatenschap van John Turing von Ferrier nog steeds zichtbaar in Oirschot aanwezig

is.

Zijn nalatenschap

Wie de parochiële begraafplaats van Oirschot

bezoekt en bij binnenkomst de tweede rij inslaat

stuit op een kolossale graftombe. John Turing heeft

ons daarmee blijvend aan zijn verblijf in Oirschot

willen herinneren. Elke bezoeker aan dit

grafmonument zal spoedig onder de indruk zijn van

het kolossale karakter van deze tombe en de

historische informatie, die er op is achtergelaten.

Op de dekplaat de tekst; “Remember in your prayers

the right honourable mr. John Turing von Ferrier late

chamberlain of H.M. the King of Wurtenberg,

seigneur of Oirschot and Best. Born at Oirschot the

13th of sept. 1821 and deceased there on the 13th of

aug. At his castle Bijsterveld.” Uit dit grafschrift blijkt

duidelijk hoe trots hij was op het bezit van

Bijsterveld en zijn vermeende titel ‘heer van

Oirschot en Best’. Hij liet in 1892 in Stuttgart zijn

Bijstervelds bezit in zijn officiële adellijke naam

vastleggen en heette voortaan John Turing von

Ferrier-Bysterveld.

Zijn graf is een rijk gedetailleerde neogotische

tombe. De dekplaat is opgebouwd naar middeleeuws

model met een in messing gegraveerde randspreuk in gotisch schrift; “Quoniam non est in morte
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qui memor sit tui in inferno, autem quis confitebitur tibi, Convertere Domine et eripe animam

meam salvum me fac propter misericoriam tuam.”

Eveneens van messing zijn de op de hoeken aangebrachte medaillons (6 stuks, helaas zijn er 2

koperen emblemen verdwenen. Waren in 1998 nog aanwezig). De dekplaat heeft een

hardstenen hoog reliëf rond een messing wapenschild met het familiewapen, bestaande uit

florale motieven, een bekronende helm en een banderol met de wapenspreuk Diligentia Ditat

(Zorgvuldigheid verrijkt). Op messing platen tussen de kolommen aan de voor-, achter- en

zijkanten van de tombe staat de stamboom van de overledene gegraveerd:

- Andrew Turijn, A.D. 1316

- John Turing 1430-1497, mar. Janet de Han

- William Turing 1555, mar. Janet Leslir

- John Turing 1650, mar. Janet Straton

- Walter Turing, mar. Anna Ogilnir

- John Turing 1799-1878, mar. Adriana Jonas

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meldt; “Het grafmonument is van algemeen belang.

Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke

ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van

belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf en als herinnering aan een der

laatste heren van Oirschot. Het heeft door de rijke detaillering en de gegoten reliëfs

kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft

ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch,

architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.”

Werkbezoeken Commissaris van de Koningin

Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst was tussen 1894 en 1928 Commissaris van de Koningin in

Noord-Brabant. Hij bezocht regelmatig alle gemeenten in de provincie. Van die werkbezoeken

hield hij nauwkeurig verslag bij. Uit zijn verslagen over zijn Oirschotse werkbezoeken een korte

bloemlezing met betrekking tot de bewoners van Bijsterveld en de houding van het

gemeentebestuur ten aanzien hiervan.

“26 augustus 1899; van B. en W. vernam ik interessante bijzonderheden omtrent het kasteel van

Oirschot en Best. Volgens het verhaal van B.

en W. van Oirschot moest John Turing von

Ferrier, toen hij ruim zeventig jaar was, in het

huwelijk treden met een meisje, verre

beneden zijn stand. Zij is nu ongeveer dertig

jaar. Hun eenig kind, een lief meisje ongeveer

vijf jaar. De jonge mevrouw von Ferrier moet

eene zeer innemende persoonlijkheid zijn, die

zich uitstekend voordoet. Men zou nooit

denken, dat zij niet van zeer goede afkomst

was. Uit zijn eerste huwelijk heeft de Heer von

Ferrier ongeveer negen of tien kinderen. Deze

zijn allen goed geplaatst of in aanzienlijke
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betrekkingen in Duitschen staatsdienst. Eene dochter is gehuwd met een zoon van den luitenant

Kolonel der marechaussee Prins. Die zoon is rechterlijk ambtenaar in Oost-Indië. John Türing

von Ferrier is eigenaar van het halve heerlijk jachtrecht van Oirschot en Best. Hij gedraagt zich

alsof hij eigenaar van het geheel is en verhuurt den heelen boel. Van den tegenwoordigen

ontvanger der registratie in Oirschot, den Heer Klein van de Poll vernam ik, dat hij van den

minister van finantiën voor een paar jaren de opdracht had ontvangen, om onderzoek te doen

naar de rechten van den staat op de wederhelft van het heerlijk jachtrecht. Na lang zoeken en

snuffelen was hij er eindelijk in geslaagd, om het bewijs voor het recht van den staat

onomstootbaar vast te stellen. Eén stuk ontbrak hem echter nog. Als hij ook dat mocht vinden,

dan zou hij trachten om ter zake met von Ferrier tot een convenant te komen en hem het leven

onaangenaam maken. Het maakte op mij een zeer onaangenamen indruk, toen het mij bleek, dat

de burgemeester Van Lith omtrent vele zeer eenvoudige zaken slecht gereseigneerd was, en

dientengevolge de wethouder Van Heumen telkens den burgemeester corrigeerde, als deze op

mijne vragen een verkeerd antwoord gaf, of wel, het antwoord schuldig bleef.”

“6 juni 1903; het maakte op mij weer een zeer onaangenamen indruk, zóó weinig als

burgemeester Van Lith wist omtrent vele zaken, het gemeentebestuur rakende. Den

kantonrechter Van IJsselstein deelde mij veel mede omtrent de familie von Ferrier. De familie is

van Schotse origine en heet Ferrier. Turing is een voornaam. in 1878 werden ze van

Wurtemburgschen adel, en heetten sinds von Ferrier. De oude Heer is pas gestorven.

Burgemeester Van Lith is tot toeziende voogd over het kind benoemd, en zit sinds veel te veel,

bijna dagelijks, bij de knappe moeder. Die moeder is ook nog als meid bij Ferrier gediend terwijl

hij in Oirschot was. Ze kwam dan Zondags in het dorp, en zat dan dikwijls op de markt op een

bank te rusten. Op een goeden dag vertrok Ferrier, en kwam het volgend jaar met haar getrouwd

terug. Er is geen fortuin. De weduwe kan onmogelijk op het kasteel blijven. Alles zal verkocht

worden. ook het heerlijk jachtrecht onder Oirschot en Best, 11.000 hectare. Van IJsselstein

vreest, dat alles door Protestanten zal gekocht worden en betreurt dat zeer voor Oirschot.”

“21 maart 1907; de Staat heeft de procedure om de helft van het heerlijk jachtrecht van Oirschot

en Best tegen den Graaf de Gelous verloren. Deze laatste is thans dus geheel eigenaar van dat

jachtrecht. Mevrouw von Ferrier heeft thans Oirschot voor goed verlaten en zij woont met haar

dochtertje te ’s-Gravenhage. Volgens den burgemeester had zij, krachtens een testament volgens

de Duitsche wet, het vruchtgebruik van de geheele nalatenschap tot haar dood toe, zoo dat haar

dochtertje bij hare meerderjarigheid, geen eigen fortuin zou hebben.”

“26 april 1911; kasteel te Oirschot (Oud Beijsterveld) met twee hectare grond gekocht voor

twintig mille door 60 Fransche Paters. Orde voor de buitenlandsche missies. Zeer arm en hadden

heel wat moeite om aan de benoodigde fondsen te komen voor een nieuwe kapel. Weduwe von

Ferrier woont in Den Haag. Van Lith is toeziende voogd over haar kind. Haar fortuin wordt

beheerd door notaris De Vogt te Waalwijk, eertijds secretaris van Oirschot.”
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Koninkrijk Württemberg

Het koninkrijk Württemberg was een Duitse staat die bestond van 1806 tot 1918. Het behoorde

achtereenvolgens tot de Rijnbond, de Duitse Bond en het Duitse Keizerrijk. Het land werd

geregeerd door het huis Württemberg. De hoofdstad en het hof waren gevestigd in Stuttgart. Na

Pruisen en Beieren was het de grootste staat in het Duitse keizerrijk.

Op 1 januari 1806 nam hertog Frederik II de titel koning Frederik I aan. Hij sloot zich aan bij de

Rijnbond. In ruil hiervoor steunde Frederik Napoleon Bonaparte in zijn campagne tegen Pruisen,

Oostenrijk en Rusland. Na de Slag bij Leipzig in oktober 1813 verliet hij het verliezende leger

van de Franse keizer en sloot zich aan bij de geallieerden. In 1815 sloot de koning zich aan bij de

Duitse Bond. Frederik stierf kort hierna.

Zijn zoon Willem I regeerde van 1816 tot 1864. In juli 1864 volgde Karel I zijn vader op en kreeg

meteen met grote moeilijkheden te kampen. Willem I had in de strijd tussen Oostenrijk en

Pruisen over de Duitse heerschappij steeds de kant van Oostenrijk gekozen en Karel zette dit

beleid voort. In 1866 streed hij aan de kant van Oostenrijk mee in de Pruisisch-Oostenrijkse

Oorlog. Pruisen won de oorlog en ze bezetten het noordelijke deel van Württemberg. In augustus

1866 sloten de landen echter vrede en de koning kwam er met een schadeloosstelling van

8.000.000 gulden van af.

Hoewel het land niet Pruisisch gezind was, streed het toch mee aan de zijde van Pruisen in de

Frans-Pruisische Oorlog van 1870. De troepen waren erg waardevol in de Slag bij Wœrth en in

andere operaties. In 1871 werd Württemberg deel van het nieuwe Duitse Keizerrijk. Op 6

oktober 1891 overleed koning Karel I en hij werd opgevolgd door zijn neef Willem II.

Na de Eerste Wereldoorlog brak ook in Württemberg een revolutie uit en de vierde en laatste

koning Willem II trad af op 30 november 1918.

Het huis Württemberg heeft ook in Nederland belangrijke sporen nagelaten. Sophie Frederike

Mathilde von Württemberg, geboren te Stuttgart op 17 juni 1818 en overleden te Wassenaar op

3 juni 1877, was als eerste echtgenote van koning Willem III van 17 maart 1849 tot haar

overlijden koningin der Nederlanden en groothertogin van Luxemburg. Prinses Sophie was een

dochter van koning Willem I van Württemberg en grootvorstin Catharina Paulowna van

Rusland. De moeder van koning Willem III en die van Sophie waren zussen en de echtelieden dus

volle neef en nicht. Het was een slecht huwelijk, mede door Willems nauwelijks verholen

buitenechtelijke affaires, andere seksuele uitspattingen en zijn grillige karakter. Op 25 december

1855 werd met een onderhandse akte een scheiding van tafel en bed overeengekomen. Bij

officiële gelegenheden waren ze echter nog wel verplicht zich als een echtpaar te blijven

gedragen.

Slotbeschouwing

In welke mate zal John Turing von Ferrier in de oorlogen van Württemberg en In de politieke

ontwikkelingen van deze voormalige Duitse staat betrokken geweest zijn. Er zijn in elk geval een

paar opmerkelijke data, waarbij een vermoedelijk verband te rechtvaardigen is. Het

Württembergse leger speelde een vooraanstaande rol in de Frans-Pruisische oorlog en John

Turing was militair. Zou zijn rol in deze oorlog de reden van zijn adellijke titel in 1877 zijn?
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In 1891 stierf Karel I en in datzelfde jaar deden geruchten de ronde, dat John Turing in Oirschot

zou komen wonen. Een andere reden van zijn verhuizing naar Oirschot zou kunnen zijn dat hij

70 jaar was geworden. Dit is in Nederland de leeftijd, dat een kamerheer zijn functie neer moet

leggen. En wellicht vond men in Wüttemberg deze leeftijd ook niet meer representatief voor een

dergelijke vooraanstaande functie. Als kamerheer moet hij de koningen van Württemberg

gekend hebben en wie weet ook Sophie, de eerste echtgenote van onze koning Willem III. We

kunnen het hem niet meer vragen en moeten ons tevreden stellen met de beschikbare archieven.

Als we de woorden uit de verslagen van de werkbezoeken van de Commissaris van de Koningin

even tot ons door laten dringen, dan zien we behalve niet veel goeds over burgemeester van Lith

ook dat Anna Weiss al in verwachting was voordat ze getrouwd was. Daarvan was de

burgemeester kennelijk wel goed op de hoogte, want als we de gebeurtenissen in de tijd

plaatsen, dan kan het bijna niet anders dan dat hij gelijk had. Ook de inschatting dat er geen

sprake was van een fortuin en dat Anna Weiss haar bezit zou moeten verkopen bleek juist te

zijn. Haar financiële situatie bleek zelfs nog verder te verslechteren. Op 24 juni 1916 diende de

Duitse gezant in ’s-Gravenhage namens Anna een verzoek bij de koning van Württemberg in

voor een eenmalige financiële ondersteuning. Anna woonde toen op het adres Molenstraat 2 in

’s-Gravenhage en de noodkreet van Anna werd met een eenmalige ondersteuning van DM 300

‘genadig’ door de koning gehonoreerd.

Onze kasteelheer beweerde te goeder trouw te handelen in de volledige rechten op de

Heerlijkheid Oirschot en de daaraan verbonden jacht- en visrechten met alle pachten en cijnzen

en andere rechten, die daarbij behoorden. Dat is ook niet zo verwonderlijk en het pleit niet voor

kennis hierover op het raadhuis. Burgemeester Josephus Nicolaas Hubertus Maria van Baar was

lasthebber van zijn collega van Heusden, Petrus Laurens Honcoop, de verkoper in 1892. Amper

10 jaar later was men daarvan kennelijk niet meer op de hoogte. De heerlijkheidsrechten waren

overigens al bij de komst van de Fransen in 1798 afgeschaft.

Anna Weis was niet alleen met John Turing von Ferrier naar Oirschot gekomen. Haar zus

Walburga woonde er ook. Zij trouwde op 17-11-1903 in Oirschot en wie weet heeft zij de witte

broodsweken met haar man Leonard Alexander Victor van Lith nog net op Bijsterveld door

kunnen brengen. Deze Leonard was een broer van Johan, de toenmalige burgemeester van

Oirschot. Beiden hadden in het Oost-Indisch leger gediend.

De zusters Weiss kwamen uit Ebenweiler, een plaats iets ten noorden van de Bodensee in het

zuiden van Duitsland, zo’n 678 kilometer gaans vanaf Oirschot. Anna Weiss overleed op 22-2-

1958 in Hilversum.

Henk en Helma van Hout

Bronnen:

- Stadsarchief en BHIC ’s-Hertogenbosch

- RHC Eindhoven

- Gemeinde Ebenweiler

- Landesarchiv Baden-Württemberg Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart

- Scotlands People
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- Samenvattingen notariële akten 19e eeuw door wijlen Nico van Cuijck

- Paul Stoffels, heemlid

- Diverse binnenlandse en buitenlandse websites

- Campinia


