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Steekwond op de Markt 

Avondje stappen in 1700 

O 
p 23 november 1700 gingen Arent 
van Duynen, de Boxtelse dros-
saard ( deze functie is te  vergelij-

ken met die van "burgemeester") en twee 
Boxtelse schepenen naar het huis van  
Adriaen van Heeswijck. (1) Van Heeswijck 
was molenaar te Boxtel en bij hem woon-
de Dirck  in, waarvan bekend was dat hij 
een steekwond had opgelopen. De Boxtel-
se bestuurders gingen op onderzoek uit  
De achternaam van deze Dirck, die mole-
naarsknecht bij Van Heeswijck was, wordt 
niet  vermeld.  
De drie bezoekers vroegen Dirck om de 
wond in zijn borst te mogen zien. Nadat hij 
hen die  had getoond, stelden zij hem de 
vraag hoe hij die verwonding had opgelo-
pen. Onder ede legde  Dirck de volgende 
getuigenis af: Hij was een avondje gaan 
stappen. Dat was twee dagen  geleden, op 
zondagavond. Hij bevond zich op zeker mo-
ment achter het huis "de Ster" dat op  de 
Boxtelse Markt stond, naast de herberg 
"Het wilt verken".  
De enige die hij daar op dat moment ont-
moette was Adriaen van de Laerschot. Die 
had hem zo  maar in zijn borst gestoken. Hij 
had daartoe geen aanleiding gegeven. En 
dan staat er geschreven dat Dirck hieraan 
toevoegde: Indien hij door deze wond zou 
komen te overlijden, dan  stelde hij bij deze 
de genoemde Adriaen daarvoor verant-
woordelijk. Hij zou hem dan "doodslag" ten 
laste leggen.  
Het is opmerkelijk dat het slachtoffer zelf 
tijdens het onderzoek reeds als een soort 
"officier  van justitie" optrad door de tenlas-
telegging te noemen. Onbekend is, of hij 
aan die wond is  overleden, en welke straf 
Adriaen kreeg opgelegd. Het is natuurlijk 
ook de vraag: wat Dirck  daar die avond uit-

voerde; trof hij Adriaen misschien in een 
compromitterende situatie aan, of  hadden 
beiden te veel in het glaasje gekeken in de 
herberg op de hoek van de Markt en de  
Kruisstraat, waar nu het café" 't Hart van 
Boxtel" staat. Wij blijven met vele vragen 
zitten,  zoals ook tegenwoordig de politie in 
menig criminele zaak vaak met vele onop-
geloste vragen  blijft zitten.  
Hans de Visser  
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