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Het Hof van Solms en de medische school van Oirschot 
 
 
Het Hof 
Pas tegen het einde van zijn verblijf in Oirschot bouwde Arnold Fey jr. het 'nieuwt huys ae de 
straet'. Voor die tijd had hij gewoond en zijn praktijk uitgeoefend in het huis, dat in later tijd 
`Vredenburgh' genoemd werd en dat gelegen was achter het huis van Adriaen Bruystens, 
staande waar nu het voorplein is van het Hof. Dit huis `Vredenburgh', waar reeds Arnold Fey 
sr. woning en praktijk uitoefende, had vermoedelijk zijn ingang naast de huidige brouwerij. In 

1666 kocht Fey jr. het huis van Adriaen 
Bruystens met ca. 3000 m2 grond en liet het 
afbreken om daar zijn 'nieuwt huys' te 
bouwen. Zoals in zijn medisch vakgebied 
trad hij ook bij deze bouw als een autoriteit 
op. Vermoedelijk heeft hij het ontwerp zelf 
gemaakt en ook zelf toezicht gehouden 
tijdens de bouw. Hoewel de hoofdbouw met 
de twee naar voren springende vleugels als 
eenheid beschouwd moeten worden, is de 
bouw in fasen gerealiseerd. In juli 1671 was 
de hoofdbouw klaar en besteedde Fey de 
naar voren springende vleugel aan de kant 
van de Heistraat aan. Deze zal bedoeld zijn 
als koetshuis, paardestal en vermoedelijk een 
kamer voor de stalknecht. Deze vleugel werd 
gebouwd 'van 't huys af tot aen de strait met 
eene poorte in't midden, oft daer die gestelt 
sal worden naer heeren besteders believen'. 
Er is verder sprake van 'de vloeren te leggen 
in den perdtstal'. 
Zelfs de hoogte van de muren kon nog tijdens 
de bouw gewijzigd worden: 'de mueren 
derthien voeten hoogh oft eenen voet twee á 
drije hoogher oft leegher'. Deze vleugel is in 
de loop der eeuwen zozeer verbouwd, dat niet 
meer is na te gaan, hoe de oorspronkelijke 
indeling was. 
Ook de hoofdbouw is zozeer veranderd, dat 
alleen de hoofdconstructie van het complex 
zeker als oorspronkelijk kan worden 
aangemerkt. Deze is echter opmerkelijk 
genoeg. 
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In beginsel kan men zeggen, dat er twee 
huizen achter elkaar gebouwd zijn: de 
doorgaande middenmuur is wel op vele 
plaatsen doorbroken, maar verleent zijn 
steunende functie tot in de kap, die dan ook 
uit twee kappen met een gezamenlijk schild is 
samengesteld en bekroond wordt door vier 
schoorstenen, die oorspronkelijk wel alle vier 
als zodanig gefunctioneerd zullen hebben. De 
regenwaterafvoer van de tussenruimte van 
deze dubbele kap loopt over de 
middensteunbalk door het westelijk dakschild 
heen. Het is te zien, dat deze constructie nogal 
eens aanleiding gegeven heeft tot lekkages, 
echter niet meer dan een hedendaagse 
platdak-oplossing. Van de kapconstructie is in 
de loop van de tijd slechts een minimaal 
aantal onderdelen vernieuwd. 
De westelijke naar voren springende vleugel 
zal ook rond 1671 gebouwd zijn en bedoeld 
als praktijkruimte voor Fey en ziekenzaaltje 
voor enkele patiënten die voortdurend 
verpleging nodig hadden. Ook hier is zoveel 
veranderd, dat men van de oorspronkelijke 
indeling weinig kan zeggen. 
Fey heeft niet lang genoten van zijn 'nieuwt 
huys', want in 1672, bij de inval der Fransen, 
vertrok hij om nog steeds onopgehelderde 
reden naar de omgeving van Antwerpen, 
waar hij in 1674 zijn nieuwe huis verhuurde 
aan Johan Franciscus Gryp, heer van 
Valkesteyn. Zelf vertrok Fey vandaar naar 
Kranenburg, welke heerlijkheid hij had weten 
te verwerven. Gryp zal het huis bewoond hebben tot de dood van Fey in 1679 of mogelijk nog 
iets langer en vermoedelijk heeft hij het huis de naam 'Hof van Solms' gegeven, die voor het 
eerst in 1694 in de archieven verschijnt, maar dan nog niet is ingeburgerd. 
Na de dood van Fey kwam het Hof aan zijn zwager, Johan van Wamel, die zich als chirurgijn 
vestigde, vermoedelijk eerst in `Vredenburgh' en na enkele jaren in het Hof. 
Na de dood van Johan van Wamel en zijn vrouw, Maria Fey, praktiseerde hun zoon Arnold als 
medicus in het Hof tot zijn dood in 1732. Hij kocht het huisje tussen het Hof en de 
tegenwoordige brouwerij. (D) Zijn erfgenamen verkochten het Hof, dat achtereenvolgens in 
handen kwam van verschillende eigenaren. Een van hen, Maurits Adriaan Phaff, kocht in 1803 
de achtertuin van het Beelaertshofje bij. (F) 
Via Johan Stihngen kwam het Hof in 1829 aan Guilielmus van Baar, fabrikant in Oirschot. Het 
bleef in handen van deze familie, totdat het in 1904 door burgemeester Josephus N.H.M. van 
Baar verkocht werd aan de zusters Franciscanessen op voorwaarde, dat hij in het huis 
daartegenover (nu Koestraat 21) dat de zusters kort tevoren gekocht hadden, gedurende zijn 
leven gratis zou mogen wonen. 
De zusters richtten het Hof in voor bejaarde medezusters en lieten daartoe het eerste deel van de 
naar achteren lopende vleugel aanbouwen, die in 1937 nog met het nieuwe stuk werd verlengd. 
In 1964 werd het huis door de zusters ingrijpend verbouwd en uitgebreid, waarbij helaas 
meerder originele stucplafonds verdwenen. 
Bij de opheffing van het verpleeghuis in 1981 werd het Hof verkocht aan de huidige eigenaar, W. 
v.d. Schoot. 
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Nog steeds is het Hof van Solms een der meest markante gebouwen in Oirschot niet alleen door 
zijn bouwstijl maar ook als tastbare herinnering aan een intrigerende periode uit Oirschots 
geschiedenis en  
aan een bijzondere persoonlijkheid, die de bekroning was van een zeldzame ontwikkeling op 
medisch gebied, de eens roemruchte medische school van Oirschot. 
 

De medische school 
`Oirschot was toen (ca. 1660) de hogeschool 
der genezing in ons Nederland', schreef J. 
Lagrue in 1729 in zijn 'Korte reden over de 
nuttigheid en noodzakelijkheid der salivatie' 
(Amsterdam 1729). 'De roep van Oirschot als 
geneeskundig centrum berustte echter niet 
zozeer op het werk van medicinae doctores 
alswel op de bekwaamheid van de plaatselijke 
chirurgijns'. (H. Bots, I. Matthey en M. 
Meyer, Noord-Brabantse studenten 1550 - 
1750, Tilburg 1979) School moeten we in dit 
verband niet in schoolse zin verstaan maar als 
een privévakopleiding van chirurgijns door 
een bekwame vakgenoot en dat wel medisch-
wetenschappelijk verantwoord. Zoals in alle 
vakopleidingen van die tijd leerde een 
chirurgijn zijn vak door enkele jaren eerst als 
leerling en later als gezel te werken onder 
leiding van een bekwame meester-vakgenoot. 
Tijdens deze praktische vakbeoefening 
maakte hij zich de theoretische 
wetenswaardigheden geleidelijk eigen. 
 
Het begin 
De eerste aanzet voor de latere medische 
school van Oirschot werd gegeven, toen kort 
voor 1557 Silvester I Lintermans uit Sint-
Truyden zich als chirurgijn in Oirschot 
vestigde, waar hij trouwde met Jenneke, een 
natuurlijke dochter van kapitteldeken Jacob 
Philipszoon van Geldrop. Van zijn vrij korte 
praktijkuitoefening in Oirschot zijn geen 
bijzondere prestaties bekend, maar toen hij in 
1575 vrij jong stierf, was zijn oudste zoon, 
Silvester II, vermoedelijk door vader 

opgeleid, reeds stadschirurgijn in 'sHertogenbosch. Zijn tweede zoon, Jacop, toen ongeveer 18 
jaar, zal bij vader wel opleiding genoten hebben, maar hij achtte zichzelf niet voldoende 
bekwaam en ging nog enkele jaren een gedegen opleiding volgen in Herentals, ofschoon hij zijn 
leermeester slechts met de grootste moeite kon afbetalen. Van ca. 1578 tot zijn dood in 1611 
praktiseerde hij als chirurgijn in Oirschot. 
 
Jacop Lintermans meester-chirurgijn 
Omtrent het medisch praktiseren van Jacop Lintermans is ons uiterst weinig bekend. Uit een 
verklaring van het jaar 1589 zullen we moeten afleiden, dat hij toen reeds een soort particulier 
ziekenhuisje exploiteerde, waarin hij ook operaties van (vermoedelijk borst-)kanker verrichtte 
en patiënten behandelde o.a. uit Oosterhout en Geertruydenberg. 
Reeds in 1585 reikte Jacop Lintermans een 'diploma' uit aan Jan de Momboir, zoon van 
Bartholomeus en 
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Anneke Hoppenbrouwers, vermoedelijk een Oirschotse ingezetene, die bij hem enkele jaren 
opleiding gevolgd had en die vermoedelijk gepractiseerd heeft in het rivierengebied, aangezien 
hij in 1613 bezittingen had in Wamel, Herwijnen en Enspijk. Zijn ongeveer twaalf jaar jongere 
broer, Philips, zal door Jacop zijn opgeleid en is speurbaar als chirurgijn in Oisterwijk in de 
jaren 1595 en 1615. 
Een derde ons bekende leerling van Jacop Lintermans uit dezelfde tijd is Henrick Roelofszoon 
Martens uit Westerhoven. Hij zal daar reeds als chirurgijn gepractiseerd hebben, maar de 
regenten van Westerhoven verlangden, dat hij een hogere opleiding zou krijgen en sloten 
daartoe in 1592 een contract met Jacop Lintermans voor een jaar tegen een vergoeding van 200 
Carolusgulden. 
Adam van Carloe uit Bree zal zijn opleiding bij Jacop Lintermans in 1597 hebben afgesloten en 
tekende toen een schuldbekentenis van 60 gulden, die hij toen nog aan zijn leermeester 'ter cause 

van verteerde montcosten schuldich gebleven' was. 
Gerart Nyszoon Dierix, vermoedelijk uit Haaren bij Oisterwijk, zal als chirurgijn zijn opgeleid 
door zijn vader en mogelijk ook door Jacop's jongere broer Philips in Oisterwijk, maar volgde 
nog een hogere opleiding bij Jacop, bij wiens dood in 1611 het lesgeld nog niet volledig betaald 
was, zodat hij aan Jacop's zoon, Silvester IV, bekende schuldig te zijn `de somme van 
eenhondert sessentachtentich guldens procederende van verteerde montcosten by den 
voornoemden mr. Gerart ten huyse des voornoemden mr. Jacops verteert in't leeren van syne 
conste van chirurgie'. 
Na de dood van Jacop Lintermans zijn drie chirurgijns speurbaar in Oirschot: Joris 
Huybrechtszoon de Vos in 1614, Christiaan Huybrechts van Heesbeen in 1617 en 1623 en 
Arnold Fey senior van 1614 tot zijn dood in 1648. Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat zij 
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hun opleiding gehad hebben bij Jacop Lintermans, maar zij zullen ver in bekwaamheid zijn 
achtergebleven bij hun leermeester. 
De reeds genoemde zoon van Jacop Lintermans, Silvester IV, die zeer begaafd moet zijn 
geweest, was bij de dood van zijn vader 16 jaar oud. Gezien zijn grote begaafdheid kunnen we 
wel aannemen, dat hij ondanks zijn jonge leeftijd van zijn vader het chirurgijnsvak heeft 
geleerd, maar vader Jacop had hogere bedoelingen met zijn zoon. Door zijn succesvolle 
chirurgijnspractijk had hij zoveel overgelegd, dat zijn zoon gemakkelijk een universitaire 
medische studie kon betalen. Waar Silvester IV gestudeerd heeft, is niet zo duidelijk. Genoemd 
wordt Douai en Italië. Vermoedelijk heeft hij aan meerdere universiteiten colleges gevolgd, die 
hem aanstonden en aldus zijn studie in weinig jaren en op zeer jonge leeftijd kunnen afronden. 
Hij heeft zich als medicus gevestigd in Napels, waar hij trouwde met Maria Magdalena Bonfanti, 
die echter veertien dagen na de geboorte van hun dochter stierf. Op tweeëntwintigjarige leeftijd 
keerde Silvester IV als een ontgoochelde weduwnaar in zijn geboortestreek terug, terwijl hij zijn 
dochtertje voorlopig aan de zorgen van haar grootmoeder overliet. Deze kwam twee jaar later 
met het kind naar Oirschot maar vestigde zich spoedig te Antwerpen. Wat Silvester IV tussen 
1617 en 1624 heeft gedaan, is niet bekend. Van 1624 tot 1632 fungeerde hij als chirurgijn van het 
Groot ziekengasthuis in 's-Hertogenbosch, waar zijn oudere neef, Silvester III, sinds 1612 
stadsarts en -chirurgijn was, welke functie ook diens vader, Silvester II, bekleed had. Intussen 
was de medische praktijk in Oirschot zodanig gedevalueerd, dat de bevolking zich moest 
'transporteren binnen der voorschreven stadt Shertogenbossche by de doctooren aldaer om over 
hunne siecken met hen te consulteren; oyck tot Boxtell, Roede, Beeck, Oisterwyck ende andere 
plaetsen om chirurgyns voor henne gequetsten te haelen'. Reden waarom het dorpsbestuur zich 
naar 'sHertogenbosch begaf, om 'den edelen heere ende meester Silvester Lintermans, licentiaet 
in de medecynen ende mede chirurgyn, tegenwoirdich syn residentie houdende binnen der stadt 
van Shertogenbossche' te contracteren om zich te vestigen als dorpsarts in Oirschot, om de 
zieken 'te succureren' tegen een `redelyck loon', een salaris van dorpswege van 50 gulden per 
jaar en vrijstelling van personele en reële belasting over de goederen, die hij op dat moment 
bezat. Daarmee was Oirschot het eerste dorp in de verre omtrek, dat een universitair geschoolde 
medicus als dorpsarts in dienst had. 
 
Het functioneren van Silvester IV Lintermans  
In het contract dat de Oirschotse schepenen sloten met hun dorpsarts, wordt niet uitdrukkelijk 
gesproken over de verplichting om naast de artsenpraktijk ook de chirurgijnspraktijk 
metterdaad uit te oefenen, zoals wel bedongen werd in het accoord van 'sHertogenbosch met 
Silvester III in 1612. 
Om enig inzicht te hebben in de situatie moeten we ons realiseren, dat het chirurgijnsambacht 
uit het barbiersambacht ontstaan is. Behalve met scheren en haarsnijden gingen de barbiers zich 
ook bezighouden met aderlaten, dat in de middeleeuwen als een remedie tegen de meeste kwalen 
werd beschouwd. De barbier-chirurgijns gingen geleidelijk ook andere chirurgische ingrepen 
toepassen zoals het reinigen en verbinden van wonden en het zetten van gebroken ledematen. Zo 
ontstond er enige differentiatie tussen degenen die enkel barbierswerkzaamheden waaronder 
ook aderlaten verrichtten en anderen die zich meer op chirurgisch gebied specialiseerden, maar 
toen zij zo talrijk werden, dat in 's-Hertogenbosch in 1553 door het stadsbestuur een gilde werd 
opgericht, bleek dit nog 'het handwerck van der chirurgyën ende barbyeren konste' te omvatten. 
Pas in de late middeleeuwen verschenen de universitair opgeleide medici, die in hoofdzaak een 
theoretische opleiding hadden gevolgd en zich voornamelijk bezighielden met het voorschrijven 
van medicijnen. Het handwerk van de `chirurgyn' en de `apothecaris' diende volgens de 
opvatting der medici onder hun toezicht en op hun aanwijzing uitgeoefend te worden. Zij 
voelden zich een trap hoger staan,te hoog om zich met handwerk bezig te houden. Wij hebben de 
indruk, dat deze houding typerend was voor Silvester IV Lintermans, hoewel hij het 
chirurgijnsvak, vermoedelijk zelfs uitstekend, beheerste. Zo blijkt dat gedurende zijn 
functioneren als dorpsarts de gewonden verzorgd werden door chirurgijn Arnold Fey senior en 
na diens dood door chirurgijn Martinus Cricq. Uit de omstandigheden menen we te kunnen 
afleiden, dat de behandeling geschiedde onder toezicht van Lintermans. Wij hebben daarom de 
indruk, dat Silvester IV Lintermans er bewust naar gestreefd heeft, om een of meer bekwame 
chirurgijns naast zich te hebben, die bereid waren onder zijn leiding en toezicht te werken. Als 
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medicus en chirurgijn kon hij hen zowel practische aanwijzingen als theoretische vorming 
geven. Dit optreden heeft ons inziens zijn bekroning gevonden in zijn samenwerking met Arnold 
Fey junior. 
 
Arnold Fey junior 
Bij de dood van Arnold Fey senior in 1648 was zijn eveneens Arnold genaamde zoon pas vijftien 
jaar. Hij kon dus bij zijn vader, die geen bijzondere autoriteit was, wel enige inleiding gehad 
hebben in het chirurgijnsvak maar toch geen afgeronde opleiding. Aangezien Arnold Fey jr. 
later een uiterst bekwaam chirurgijn was, op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen van de 
theoretische medische wetenschap, en hij geen opleiding gevolgd heeft buiten Oirschot, moeten 
we concluderen, dat hij door Silvester IV Lintermans, die medicus was en chirurgijn, is 
gevormd. 
Na de dood van Arnold Fey senior zal Lintermans zich over diens vijftienjarige zoon ontfermd 
hebben en hem het chirurgijnsvak van de grond af in alle onderdelen hebben laten leren, 
beginnende met het leren maken van allerlei steuncorsetten en dergelijke. Om de technische 
uitvoering daarvan accuraat te leren, zal Silvester hem in de leer gedaan hebben bij een kundig 
kleermaker, die wel meer voor hem gewerkt had, terwijl hijzelf toezicht hield op de medisch-
chirurgische implicatie. Er zijn geen exacte gegevens over de verhouding tussen Lintermans en 
Fey. Wij menen echter, dat deze verhouding goed getypeerd wordt in het verslag van de 
lijkschouwing van moeder Maria Margaretha van Valckenisse, waarin beschreven wordt, hoe 
Fey de sectie en het onderzoek verrichtte 'ende in al dit werck stont den heer Silvester 
Lintermans van buyten aen de tralie dit aensiende'. Deze dacht toen aan de woorden, die moeder 
Maria Margaretha `eenigen tyt voor haer saligh overlyden staende op deselve plaetse had 
geseyt: hier suldy my noch villen'. Wij kunnen ons voorstellen, dat Lintermans door deze krasse 
woorden, die niemand uit de mond van moeder Maria Margaretha verwachtte, 'was geturbeert 
geweest'. Maar zowel in de gedachtegang van moeder Maria Margaretha als van Lintermans 
zelf was de sectie, die Fey verrichtte, Lintermans' verantwoordelijkheid. In hun beider optiek 
verrichtte Lintermans de sectie door de hand van Fey. 
Wanneer wij het medisch optreden van Fey junior nader beschouwen, zal mogelijk nog 
duidelijker worden, dat de medische ingrepen van Fey aansloten bij de stand van de toenmalige 
medische wetenschap in brede zin, van 'medecyns' en `chirurgyns', met dien verstande, dat hij 
op vele terreinen tegelijk de allernieuwste ontwikkelingen met overleg en met vaardige hand 
durfde toepassen. Wij menen hierin nogal te moeten afwijken van Haneveld, die Fey als een 
'practicus' zonder opleiding beschouwt, in feite dus als een kwakzalver, zij het een bekwame. 
 
Het functioneren van Fey junior 
De medisch-chirurgische ingrepen van Fey zijn helemaal te plaatsen in het raam van de 
toenmalige stand van ontwikkeling der geneeskunde en daarin wel vooraan. 
Het eerst en meest bekend is Fey geworden door zijn operaties van borstkanker. Daarmee lag hij 
helemaal in de lijn van de traditie der Oirschotse school van meer dan een halve eeuw. Ten tijde 
van de werkzaamheid van Jacop Lintermans bleek reeds, dat in Oirschot het aan deze ingreep 
verbonden risico niet verheeld werd. Het bekend worden van Fey junior op dit terrein viel 
ongeveer samen met de sectie, die hij onder toezicht van Lintermans verrichtte op het lijk van 
moeder Maria Margaretha. De verklaring die Fey toevoegde aan het procesverbaal van die 
sectie, dat de operaties die hij daarna met hetzelfde mes gedaan had, succesvol verlopen waren, 
suggereerde een verband maar sprak dit niet met evenveel woorden uit. In de volksmond werd 
dit verband natuurlijk wel gelegd, wat aanleiding was voor de Hollandtze Mercurius om 
daarover op denigrerende wijze te schrijven. Uit niets blijkt, dat Fey dit verband later nog 
gelegd zou hebben, maar het gerucht zal zeker belangrijk hebben bijgedragen aan zijn roem. Er 
kwamen dan ook patiënten uit ver verwijderde plaatsen, zoals Aken, Wesel, Arnhem, Diest en 
Breda, onder wie meerdere met ongeneselijke kwalen. Uit deze tijd zijn verscheidene 
`cautieverklaringen' voor Fey bewaard gebleven. Een nadere bestudering van deze verklaringen 
maakt duidelijk, dat Fey in die gevallen in eerste instantie geweigerd had de operatie uit te 
voeren, omdat het risico te groot was 'vermits 't perickel van 't accident'. Het is begrijpelijk, dat 
meerdere patiënten, vooral die van ver kwamen, desondanks hebben aangedrongen om de 
operatie toch uit te voeren. De patiënten waren evengoed als de geneeskundigen op de hoogte 
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van de ongeneselijkheid van haar kwaal en drongen daarom aan op een ingreep, hoewel de kans 
op succes vrijwel nihil was. Fey heeft echter "tselve te snyden niet en willen onderweynden voor 
ende aleer volcomen consent ende permissie te hebben van officier ende schepenen der 
voorschreven vryheyt alsmede consent van de paciënte'. Fey wilde dus de operatie enkel 
uitvoeren, nadat de patiënte ten overstaan van schepenen de volle verantwoordelijkheid voor de 
practisch zekere mislukking op zich had genomen. Dit deden meerdere patiënten zoals Gerarda 
van Steenler uit Arnhem. Meerdere patiënten zijn dan ook enkele dagen na de ingreep overleden 
en in Oirschot begraven. Dit heeft echter geen afbreuk gedaan aan de roem van Fey, omdat hij 
zijn patiënten van te voren duidelijk gewaarschuwd had. Er is dan ook geen reden voor het 
oordeel, dat Fey als een kwakzalver lichtvaardig gehandeld zou hebben. 
Fey's bekendste patiënte met borstkanker was Anna van Oostenrijk, achterkleindochter van 
keizer Karel V en moeder van koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Toen Fey via de Staten 
generaal ontboden op 9 januari 1665 aan het Franse hof verscheen, zal het ziekteproces in zo'n 
vergevorderd stadium zijn geweest, dat Fey een operatie afraadde, zoals te lezen is uit de 
dankbrief van Lodewijk XIV aan de Staten generaal. Fey werd in Nederland blijkbaar zo 
belangrijk geacht, dat de Staten generaal hem wel naar het Franse hof zonden, maar intussen 
ook opdracht gaven 'om Fey so haest mogelick van Paris terug te expediëren, opdat die 
voorschreven ingesetenen des te eerder wederom door de assistentie van mr. Fey mogen worden 
gesoulageere. 
Ofschoon Fey de koninginmoeder weinig hulp had kunnen bieden, werd hij benoemd tot ridder 
in de orde van Sint Michiel en vereerd met kostbare geschenken. 
Dat Fey Amalia van Solms zou hebben behandeld, is een ongefundeerde mythe, die uit een grote 
Oirschotse duim is gezogen naar aanleiding van de pas jaren na Fey verschenen naam 'Hof van 
Solms'. De baarlijke nonsens die daaraan is vastgeknoopt is zelfs geen reactie waard. 
Een andere ingreep, die door Fey moet zijn uitgevoerd, was de operatie van de hazelip. Deze 
vereiste een zeer grote accuratesse en vingervlugheid. Ze was dan ook al eeuwenlang in China 
gepractiseerd en in West-Europa in de zeventiende eeuw bekend maar slechts door weinigen 
toegepast. 
Zeer bekend is Fey ook geworden door operatie voor staar. Ook deze operatie was al 
eeuwenlang bekend en veelvuldig door Griekse, Romeinse en Arabische artsen toegepast. Ze 
vereiste echter naast een grote accuratesse een zeer vaste hand en kon daarom door weinigen 
goed worden uitgevoerd. Voor de toenmaals gebruikte operatiemethode was vereist, dat de staar 
`rijp' was, waaraan door Fey resoluut de hand werd gehouden. 
Het corrigeren van lichaamsafwijkingen door middel van steuncorsetten is door Fey altijd 
gepractiseerd. Het meest is daarover bekend geworden door de bewaard gebleven 
correspondentie tussen Fey en raadspensionaris Johan de Witt, wiens dochtertjes Fey in 1668 
onder behandeling gehad heeft, omdat de Hollandse artsen geen raad wisten voor haar 
rugafwijkingen. Uit deze correspondentie kunnen we opmaken, dat er in de toegepaste 
steuncorsetten gradaties bestonden. Behalve het semilegendarische 'harnas', waarin ijzeren 
platen verwerkt waren, bestond er blijkbaar een 'styf ceurslyff' en een 'licht banlu'. Deze 
correctiemethode werd reeds in de zestiende eeuw in Frankrijk toegepast, maar weinigen 
werkten zo nauwkeurig, dat ze het succes bereikten van Fey. Blijkens de ervaringen van de 
Witt's 'klerk domestique', Jan Jacop Ferguson, moet deze behandelingsmethode in Oirschot 
zelfs het karakter gehad hebben van een druk bedrijf. 
Fey moet dus in deze hulp hebben gehad van meerdere personen, die onder zijn leiding het vak 
leerden. Slechts van een van hen is ons de naam bekend uit een schepenenverklaring van 1676: 
`Dirck Jans van de Velde, smith ende slootmaecker, voor twee jaren geleeden van Oirschot naer 
de stadt Bruessele vertrokken metterwoon, om aldaer syne kunst te exerceren in't harnas ende 
instrumenten te maecken voor de swacke, ontleede en kreupele kinderen, gelyck 'tselve by den 
mr. Arnoldt Fey dat nu al eenige yaeren gedaen en geëxerceert heeft'. 
Vermoedelijk heeft Fey een kwikkuur toegepast ter behandeling van syfilis en een astringerend 
en antiseptisch leswater gebruikt. Beide behandelingen waren de laatste ontwikkelingen in de 
toenmalige geneeskunde en volledig medisch verantwoord. 
Op het terrein van urine-onderzoek, waar in de zeventiende eeuw juist een omwenteling gaande 
was, kan Fey zijn tijd zelfs iets vooruit zijn geweest. Bij de beschrijving door de bekende 
geneesheer Steven Blanckaert wist deze wel te vermelden, dat het onderzoek geschiedde door 
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toevoeging van vitriool en dat Fey na de ontleding bepaalde berekeningen maakte, maar het 
fijne van de zaak ontging hem. 
Alles overziende moeten we constateren, dat Fey uitermate deskundig was in het chirurgijnsvak 
van die tijd en daarnaast op de hoogte van de nieuwste universitair-medische ontwikkelingen. 
Een verklaring voor beide is te vinden in de persoon van Silvester IV Lintermans, onder wiens 
supervisie Fey gewerkt heeft. Fey zal ook na de dood van Lintermans zonder moeite de eerste 
plaats van de medicus aanvaard hebben, zoals we kunnen afleiden uit het procesverbaal van de 
lijkschouwing van Philips Carel prins van Nassau-Hademar, die in 1668 in Oirschot plotseling 
overleed. De schouwing werd verricht door `d'heere Theodorus Verheyden, doctor medicinae, 
ende d'heer Arnoult Fey' en ook door Verheyden als eerste en Fey als tweede ondertekend. De 
gang van zaken zal geweest zijn als bij moeder Maria Margaretha: Fey verrichtte de sectie en 
Verheyden droeg de hoogste verantwoordelijkheid. 
 
Het vertrek van Fey uit Oirschot 
Het is nog steeds een onopgelost raadsel, waarom Fey bij de Franse opmars tegen de 
Nederlanden in 1672 plotseling uit Oirschot verdween. Van de zijde van het dorpsbestuur is 
meer dan eens een afvaardiging naar hem gestuurd in de omgeving van Antwerpen om hem te 
bewegen naar Oirschot terug te keren. Daar hadden immers velen een kostwinning aan 
hulpwerkzaamheden voor Fey en de verzorging van talrijke goedbetalende gasten. In 1674 had 
hij blijkbaar definitief besloten niet naar Oirschot terug te keren, toen hij te Antwerpen zijn 
nieuwe huis (het Hof) verhuurde aan Johan Franciscus Gryp, heer van Valkesteyn. Hij vestigde 
zich in Kranenburg, waar hij de heerlijke rechten 
had verworven en waar hij in 1679 overleed. 
Hoewel zijn zwager, Johan van Wamel, die 
vermoedelijk bij Arnold Fey zijn 
chirurgijnsopleiding gehad heeft en die hem in 
Oirschot opvolgde, een grote naam had en in 1696 
naar Spanje ontboden werd, om de moeder van de 
koning te behandelen, die echter bij zijn aankomst 
reeds was overleden, was hij slechts een schaduw 
van zijn zwager en leermeester. Dat de medische 
school van Oirschot haar hoogtepunt bereikte in 
de persoon van Arnold Fey jr., was mogelijk door 
een uitstekende chirurgijnsopleiding bevrucht 
door theoretische medische wetenschap. Het 
samengaan van medische wetenschap en 
technische vaardigheid zou pas eeuwen later 
algemeen worden en de grondslag gaan vormen voor de hoge vlucht van de huidige medische 
praktijk. 
 
Colofon 
Deze folder is samengesteld door drs. J.P.J. Lijten in opdracht van het comité open 
monumentendag Oirschot en uitgegeven door de Stichting Gerard Goossens fonds met financiële 
steun van de gemeente Oirschot. 
De tekeningen werden vervaardigd door Herman Strijbos en Cor v.d. Nieuwenhuisen. 
De publicatie is gebaseerd op de volgende studies: 
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`De medische school van Oirschot', jrg. 20 (1990), blz. 156 - 173. 
`Het Hof van Solms', jrg. 21 (1991), blz. 3 - 16. 
Herman Strijbos, 'Het Hof van Solms', nog te publiceren. 
 
 


