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Genealogie
f r i t s  s p e e t j e n s  e n  j u r g e n  P i g m a n s

Hoe ‘Oirschot’ 

een spionne 

trouwde en 

een filmster 

voortbracht

frits speetjens (1944) 
is oud-burgemeester 
van den dungen en 
Oirschot (1980-2005), 
oud-voorzitter van 
brabants heem, 
secretaris van Erfgoed 
brabant en voorzitter 
van Monumentenwacht 
noord-brabant. jurgen 
Pigmans (1978) is in 2003 
als historicus afgestu-
deerd aan de Katholieke         
Universiteit nijmegen 
en werkt als redacteur/
historicus bij Erfgoed 
brabant.

auteurs

Beroemd bloed
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het oudste, oorspronkelijke deel van Oirschot 
ligt aan het vrijthof. daar staat de Mariakerk, in 
de volksmond ‘boterkerkje’ genoemd. van 1664 
tot 1799 was daar namelijk de boterwaag geves-
tigd. het boterkerkje is gebouwd in de twaalfde 
eeuw, maar fundamenten van het gebouw stam-
men zelfs uit de achtste eeuw. het religieuze 
centrum van Oirschot verplaatste zich in de der-
tiende eeuw echter iets verder naar het noord-
westen. de nieuwe hoofdkerk die daar toen werd 
gebouwd was de voorganger van de huidige sint-
Petruskerk. toen ontstond ook de Markt.
Oirschot was lange tijd een vrijheid en de hoofd-
plaats van de Kempen. het kende een jaarmarkt 

In Brabant biedt ook de genealogie een podium. interessante geschiedenissen die aan de hand van genealogisch onderzoek zijn te reconstrueren. 

soms vergeten, maar altijd verrassende verhalen, van brabantse bodem.
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foto links: Mata Hari op een foto uit 1910. (Bron: Wiki-
media Commons) foto’s rechts: De Molenstraat in  
Oirschot, met Huize Groenberg verscholen achter een 
bomenrij. (Foto’s: Jurgen Pigmans, Erfgoed Brabant)

Oirschot. ‘Monument in het groen.’ Een plaats 

met zo’n ondertitel moet wel enkele waardevolle 

schatten herbergen. Erfgoedschatten met name, 

zoals het twaalfde-eeuwse Boterkerkje, de mo-

numentale Sint-Petruskerk en het Oude Raad-

huis. Slechts bij weinigen is bekend dat deze 

oude hoofdstad van de Kempen ook een directe 

band heeft met enkele ‘schatten’ van vlees en 

bloed, schatten van wereldfaam bovendien. Een 

verhaal over hoe Oirschots bloed een spionne 

trouwde en een filmster voortbracht.



en een rechtshuis dat, afgezien van zijn tegen-
hanger in ’s-hertogenbosch, het enige was in de 
Meierij. de heerlijkheid Oirschot heeft gaandeweg 
zijn bestaan steeds meer ruimte moeten maken 
voor de hertog van brabant die zijn macht vanuit 
het zuiden uitbreidde. nadat de brabantse her-
tog in 1232 definitief invloed kreeg in het Peelland 
en Kempenland werd Oirschot een zogenoemde 

´halve heerlijkheid’: de heer van Oirschot deelde 
vanaf dat moment de rechten over zijn heerlijk-
heid met de hertog van brabant. in 1320 verkocht 
het   adellijke   geslacht   dat   de   heer  van  Oirschot 
leverde de heerlijkheid aan rogier van Leefdaal, 
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een vertrouweling van de hertog. via vererving 
kwam Oirschot in de vijftiende eeuw in handen 
van het geslacht van Merode. Uiteindelijk raakte 
ferdinand van Merode (1633-1679) in financiële 
moeilijkheden en zag hij zich gedwongen de heer-
lijkheid in 1672 te verkopen aan Maarten christiaan 
sweerts de Landas (1629-1704). deze telg uit het 
geslacht sweerts de Landas was tevens Kwartier-
schout van Kempenland en woonde in huize 
groenberg, een pand dat al in 1613 genoemd werd 
in het testament van de toenmalige bewoner, de 
kanunnik jan daems, en nu nog te vinden is aan de 
Molenstraat te Oirschot. bij Maarten christiaan be-
gint de band die Oirschot heeft met twee ‘schat-
ten’ van vlees en bloed, twee wereldberoemde 
dames: Mata hari (1876-1917) en audrey hepburn 
(1929-1993). 

Mata Hari
Mata hari was een exotische danseres die in de 
eerste twee decennia van de vorige eeuw faam 
opbouwde. aanvankelijk in Parijs, maar het duur-
de niet lang voordat ze ook in de rest van Europa 
beroemd zou worden. Minstens zo fameus was 
haar levenswandel; ze knoopte intieme relaties 
aan met militairen en leden van het corps diplo-
matique en was zodoende een veelbegeerde 
courtisane.
de optredens van Mata hari waren volledig afge-
stemd op de geromantiseerde ideeën over azië 
die destijds in West-Europa in de mode waren; wel-
licht had ze hiervoor inspiratie opgedaan in de vijf 
jaar (van 1897-1902) dat zelf in nederlands-indië 
had gewoond. Mata hari voegde bovendien een 
behoorlijke dosis erotisch bloot toe. Ook verzon ze 
een nieuwe identiteit. Zo beweerde ze een javaanse 
prinses te zijn, die sinds haar jeugd de heilige dan-
sen zou hebben geleerd van priesters. Ze werd 
talloze keren gefotografeerd, vaak zeer schaars 
gekleed. Mata hari was een artiestennaam: de 
vertaling uit het Maleis is ‘oog van de dageraad’, 
oftewel ‘zon’. haar echte naam was Margaretha 
geertruida Zelle, geboren te Leeuwarden.
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Mata Hari afgebeeld op een ingekleurde prent-
briefkaart uit 1906.



MacLeod, militair in het Koninklijk nederlandsch-
indisch Leger. Ze trouwde met hem op 11 juli 1895. 
in 1897 vertrok het gezin MacLeod naar neder-
lands-indië. inmiddels was hun zoon norman-john 

Dubbelspionne
doordat nederland tijdens de Eerste Wereld-
oorlog neutraal bleef, kon Mata hari vrij over de 
grenzen reizen. haar vele reizen, gecombineerd 
met het feit dat ze het aanlegde met veel hoge 
militairen, trokken echter wel de aandacht. in een 
aantal interviews met de officieren van de britse 
intelligentiedienst beweerde ze zelfs een geheim 
agente te zijn voor de franse militaire geheime 
dienst.
in januari 1917 zond de duitse militaire attaché in 
Madrid een radiobericht naar berlijn, waarin hij 
sprak van waardevolle informatie die hij zou heb-
ben gekregen van een spion met de codenaam 
h-21, ofwel Mata hari. Opvallend genoeg werd 
dit bericht verzonden in een code waarvan de 
duitsers wisten dat de fransen hem al hadden 
gekraakt, en het bericht dus gemakkelijk konden 
onderscheppen. Mogelijk werd het bericht dus al-
leen verzonden om de fransen op het verkeerde 
been te zetten.
de fransen namen het bericht echter serieus. Op 
13 februari 1917 werd Mata hari gearresteerd in 
haar hotelkamer in Plaza athénée te Parijs. Ze 
werd na een kort proces ter dood veroordeeld op 
beschuldiging van hoogverraad wegens spionage 
voor de duitsers. het vonnis werd op 15 oktober 
1917 in de slotgracht van het kasteel van vincennes 
voltrokken door een vuurpeloton, waarna haar     
lichaam aan de wetenschap ter beschikking werd 
gesteld.
Later werd het doodvonnis heftig bekritiseerd. 
Was Mata hari nu echt een ‘bedspionne’ of enkel 
een zondebok, door de franse militaire overheid 
gebruikt voor het falen van het commando aan 
het front? het gerechtsdossier over de hele zaak 
wordt pas in 2017 openbaar gemaakt.

Oirschot
Waar past nu ‘Oirschot’ in dit tragische leven? Op 
haar achttiende reageerde Margaretha geertruida 
Zelle, dus nog voor ze Mata hari zou worden, op 
een contactadvertentie van kapitein rudolph 

 

Margaretha Geertruida en Rudolph MacLeod in 
1897. (Bron: Wikimedia Commons)
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geboren. in 1898 volgde een dochter: jeanne-Louise, 
bijgenaamd non. het huwelijk was echter een 
mislukking. MacLeod bleek een alcoholist te zijn 
die zijn agressie vaak afreageerde op Mata hari 
en er waarschijnlijk minnaressen op nahield. in 
1899 overleed hun zoon, mogelijk als gevolg van 
de bijwerkingen die optraden bij de behandeling 
van syfilis. andere bronnen beweren echter dat 
hij zou zijn vergiftigd. Wegens toenemende huwe-
lijksproblemen besloot het echtpaar MacLeod 
in 1902 naar nederland terug te keren. nog dat-
zelfde jaar volgde een scheiding van tafel en bed. 
in 1906 werd deze definitief.

Mata hari’s band met Oirschot was deze rudolph 
MacLeod. haar echtgenoot stamde af van Maarten 
christiaan sweerts de Landas, de man die in de 
zeventiende eeuw de heerlijkheid Oirschot kocht 
van ferdinand van Merode. haar schoonmoeder 
was namelijk barones dina sweerts de Landas. 
Mata hari was dus getrouwd met een nazaat van 
de heer van Oirschot. Of ze ook daadwerkelijk 
ooit in Oirschot is geweest, is onbekend. dat geldt 
zeker niet voor Oirschots tweede ‘schat’.

Audrey Hepburn
audrey hepburn werd te brussel geboren als 
audrey Kathleen ruston. Ze was een dochter 
van de britse bankier joseph anthony hepburn-
ruston en de nederlandse aristocrate barones 
Ella van heemstra. En bij haar moeder is er een    
directe bloedlijn naar Maarten christiaan sweerts 
de Landas. de moeder van audrey, en dientenge-
volge zij zelf dus ook, stamde rechtsreeks af van 
een dochter van de eerste sweerts de Landas die 
heer van Oirschot was. 

Huis Zelle

Mata Hari’s vader, Adam Zelle, dichtte 
haar in zijn smaadschrift tegen zijn ge-
wezen schoonzoon Rudolph MacLeod 
een zeer hoge adellijke afkomst toe: 
zij zou namelijk van het duizend jaar 
oude Huis Zelle afstammen, en daar-
mee verwant zijn aan de Hohenzollerns 
en het Huis Hannover, met andere 
woorden familie van de Koning van 
Engeland en de Keizer van Duitsland. 
Zelf zou Mata Hari, bij haar debuut 
in het Museum Guimet in Parijs, aan 
de ontdekkingsreiziger Gayet verteld 
hebben dat zij de natuurlijke doch-
ter was van de toenmalige Prins van 
Wales (de latere koning Eduard VII) en 
een Hindoese prinses.

(bron: a. Zelle czn., Mata-Hari... De levens-
geschiedenis mijner dochter en mijne grieven 
tegen haar vroegeren echtgenoot (amsterdam 
1907))
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Maar de band tussen Oirschot en audrey gaat 
verder. audrey hepburn groeide gedeeltelijk op 
in nederland. na de scheiding van haar ouders in 
1935 woonde ze samen met haar moeder in arnhem, 
tijdens het begin van de tweede Wereldoorlog en 
de duitse invasie van 1940. Ze zat van 1939 tot 
1945 op de arnhemse Muziekschool, waar ze bal-
letlessen volgde. tijdens de duitse bezetting nam 
audrey het pseudoniem Edda van heemstra aan 
om haar Engelse naam te vermijden. Ze verbleef wel-
iswaar voornamelijk in de omgeving van arnhem, om 

foto links: Een jeugdpaspoort van Audrey Hepburn, toen 
nog ‘Audrey Ruston’ geheten. (Bron: Sean Hepburn Ferrer, 
Audrey Hepburn, An Elegant Spirit: A Son Remembers)       
foto’s rechts: Huize Baest te Oirschot. (Foto’s: Jurgen 
Pigmans, Erfgoed Brabant)  foto onder: Audrey Hepburn 
verbleef in haar jeugd geregeld op landgoed Baest. Hier 
een foto van een jonge Audrey in de deuropening van Huize 
Baest, 1947. (Bron: Sean Hepburn Ferrer, Audrey Hepburn, 
An Elegant Spirit: A Son Remembers)
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charles huguenot van der Linden, zou later claimen 
dat hij haar ontdekker was. haar eerste schreden 
op weg naar de status van wereldberoemde film-
ster waren gezet. niet lang daarna verhuisde ze 
met haar moeder naar Londen, waar ze balletles 
nam. Een van haar docenten was de beroemde 
sonja gaskell. audrey had een passie voor bal-
let – ze zou haar grote idool, Margot fontijn, ook in 
Londen zien optreden – en wilde het in die wereld 
maken, maar werd voor geen enkele auditie gese-
lecteerd. Ze werkte vervolgens als model. tijdens 
een opname in Zuid-frankrijk werd ze opgemerkt 
door de schrijfster sidonie-gabrielle colette, die 
haar wilde als hoofdrolspeelster in het door haar 
geschreven toneelstuk ‘gigi’. Met deze rol brak ze 
in 1951 door op broadway. toen ze in 1953 een Oscar 
won voor haar rol in de film  ‘roman holiday’ zou ze 
definitief tot de grote sterren van het witte doek 
gaan behoren.

Schatten van Oirschot
Mata hari en audrey hepburn hebben een band 
met Oirschot. de band tussen beide dames wordt 
nog eens versterkt door enkele andere curieuze 
overeenkomsten. beide hadden een passie voor 
dans, al prefereerde audrey hepburn het klassie-
kere ballet boven de exotische dansen van Mata 
hari, en deze kunstvorm stond voor beiden aan 

precies te zijn in velp, waar ze vanaf 1943 bij haar 
opa aarnoud jan anne aleid baron van heemstra 
(1871-1957) woonde. audrey vertoefde ’s zomers 
echter ook geregeld op landgoed baest; thans 
Oirschot! net als de latere belgische koningen 
boudewijn en albert ii bleef ook audrey daar in haar 
jeugd wel eens logeren. de moeder van de huidige 
eigenaar van baest, jan hein van de Mortel, was 
namelijk een goede vriendin van audrey’s moeder. 
jan hein van de Mortel herinnert zich, in een brief 
van 17 december 2003, nog goed ‘dat zij veelvuldig 
en langdurig heeft vertoefd in wat nu Oirschot 
is. in de jaren vlak na de oorlog is zij namelijk een 
groot gedeelte van de zomers en wel eens korte-
re bezoeken op baest geweest. Zij was mijn eer-
ste serieuze liefde en de familie was dol op haar.’ 
na de oorlog speelde audrey op achttienjarige 
leeftijd een rolletje als KLM-stewardess in de 
voorlichtingsfilm ‘nederlands in zeven lessen’. 
de regisseur van deze nederlandse film uit 1948, 

foto links en rechts: Net als Audrey Hepburn woonde ook 
Mata Hari een tijdlang in Velp. De ijzeren tuinstoeltjes 
die tijdens Mata Hari’s verblijf aldaar aanwezig waren, 
zijn tegenwoordig in het bezit van Frits Speetjens. Daar 
sieren ze nu de tuin van zijn woning aan de Molenstraat in 
Oirschot, een tuin die direct zicht biedt op de zijgevel van 
Huize Groenberg. De ‘stoeltjes van Mata Hari’ bevinden 
zich nu dus slechts enkele tientallen meters van het huis 
waar de band van Oirschot met deze twee beroemde da-
mes ooit begon. (Foto: Jurgen Pigmans, Erfgoed Brabant, 
en Frits Speetjens)
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de basis van hun bekendheid. van Mata hari zijn 
weliswaar geen bewegende beelden bekend, dit 
in tegenstelling tot de overvloed die er natuur-
lijk van audrey hepburn is, maar het leven van de 
friese verleidster heeft hollywood wel meerdere 
malen geïnspireerd om het te verfilmen, onder 
meer met greta garbo (1931), Marlene dietrich 
(1931), jeanne Moreau (1964) en sylvia Kristel 
(1985) in de hoofdrol. voeg daar nog bij dat beide 
dames in velp gewoond hebben én in hun familie 
een burgemeester van arnhem hadden – audrey’s 
grootvader van moederszijde vervulde dit ambt, 
net als een naaste verwant van rudolph MacLeod, 

de echtgenoot van Mata hari – en het lijkt haast 
geen toeval meer te zijn.
We mogen in ieder geval concluderen dat, via de 
lijn van de Oirschotse heer Maarten christiaan 
sweerts de Landas, twee spraakmakende en 
mooie dames op het podium van de internatio-
nale theater- en filmwereld zijn terechtgekomen. 

twee dames die ook gerust als (bijna mythische) 
iconen bestempeld mogen worden. Met huize 
groenberg als Oirschotse oorsprong en huis te 
baest als een charmant logeeradres voor, zoals 
de bbc in 2004 meldde, ‘de vrouw met de groot-
ste natuurlijke schoonheid óóit’.                                  
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Audrey Hepburn tijdens de opnames van de film Sabrina 
(1954). 
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Ridder Maarten Christiaan Sweerts de Landas 
Vrijheer van Oirschot en Best 

1629-1704 

|
|

Johanna Martina Geertruid 
1688-1744  

| 
Simeon Petrus Collot d’Escury  

Heer van Naaldwijk  
1719-1800 

| 
Margaretha Theodora Collot d’Escury 

1751-1807  
| 

Johanna Balthazarina van Idsinga 
1783-1850 

| 
 Baron Mr. Frans van Heemstra 

1811-1878  
| 

Baron Mr. Willem van Heemstra  
1841-1909   

| 
Baron Mr. Aarnoud Jan Anne Aleid 

van Heemstra 
1871-1957 

| 
Barones Ella van Heemstra 

1900-1984 
| 

Audrey Hepburn 
1929-1993

|
Jacob Derk Sweerts de Landas  
Vrijheer van Oirschot en Best  

1694-1758 
| 

Lodewijk Jan Sweerts de Landas  
Vrijheer van Oirschot en Best  

1727-1809 
| 

Baron Jacob Sweerts de Landas  
Vrijheer van Oirschot en Best  

1759-1829 
| 

Baron Jacob Sweerts de Landas  
1790-1847 

| 
Barones Dina Sweerts de Landas  

1831-1901 
| 

Rudolph MacLeod 
1856-1928

-x-
Margareta Geertruida Zelle  

‘Mata Hari’ 
1876-1917

(bron: users.telenet.be/joseverheecke/
link/kwartieren/hEPbUrn.htM)


