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We verzamelen zoals gewoonlijk bij Josée en Frits in de Molenstraat.
De jaarlijkse studiemiddag van Kleinood op de hoge Oirschotse Heiligendag was 
indertijd ( 2006) een idee van Th. van de Loo.
Het thema dat voor 2018 is gekozen nieuwe ( kleine) monumenten en gevel-
madonna’s.
Na een kort welkom door de voorzitter vertelt Frits nog eens over het ontstaan van 
Kleinood in 2006. Een initiatief van Th. van de Loo waarbij een aantal ook vanaf het 
begin betrokken was. Tegenwoordig blijkt dat het beschermen van kleine zaken in 
het monumentale Oirschot nog steeds erg hard nodig is.
Martien heeft ons nog informatie over de bescherming van oude muren en 
hekwerken etc. laten toesturen en legt vervolgens nog uit, dat nu enkele oude 
muren en hekwerken beschermd zijn.
Om ongeveer 14:00 uur wordt gestart met de rondgang.

Start van de middag

We zijn zeker enkele Madonna’s voorbijgelopen en er zijn er zeker nog veel 
meer in Oirschot. We hebben ons nu beperkt tot de oude kern.
Ook de makers of ontwerpers zijn vaak nog onbekend.

Oude muren was ook een thema! Enige oude monumentale muren zijn onlangs 
toegevoegd aan de lijst van gemeentelijke monumenten.
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Gevelmadonna’s

Molenstraat 15

Tekst: 

Maria Himmelfahrt

Afkomstig uit Polen. 
Ook in de achtergevel 
van dit pand is een 
madonna aanwezig.
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Molenstraat 31

Gevelmadonna’s
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Rijkesluisstraat 2

Gevelmadonna’s

Huis familie de 
Vocht. Misschien 
wel een unieke 
Maria omstreeks 
1950 
aangebracht, is 
de verwachting; 
maker en 
ontwerper zijn 
nog onbekend.
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Rijkesluisstraat 4

Gevelmadonna’s

Winkel woonhuis 
van Piet de Ouden 
nu La Fleurie. Een 
overgeschilderde, 
wellicht van rode 
klei gebakken OLV 
van de H. Eik. Voor 
zover bekend niet 
elders in Oirschot 
te zien. En dus 
wellicht uniek. Het 
kindje Jezus heeft 
een rijksappel in 
zijn handje.
In oude staat 
herstellen?
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Rijkesluisstraat 10 

hoek Schoolstraat

Gevelmadonna’s

Zwarte 
verglaasde 
Maria met kind. 
Herkomst 
onbekend.
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Veel afbeeldingen van madonna’s vinden hun oorsprong in een icoon dat 

aan het einde van de vijftiende eeuw van Kreta naar Rome kwam. Eronder 

staat de tekst “OLVROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND, 

BESCHERM ONS GEZIN”. Naast de gekroonde hoofden van Maria en kind 

zijn twee aartsengelen afgebeeld die werktuigen van Jezus’ folteringen 

tonen. Links Michael die lans en spons draagt en rechts Gabriël die is 

afgebeeld met een driekruis en spijkers. Boven de engelen staan links de 

Griekse letters MP en rechts de letters ƟV, beide met een balk erboven. Dit 

zijn afkortingen voor Μήτηρ Θεοῦ (Meter Theou, Moeder Gods). Op deze 

beeltenissen hangt altijd een sandaaltje van Jezus los aan zijn voetje. Dit 

om uitdrukking te geven aan zijn schrik voor het lijden dat hem te wachten 

staat. Een andere betekenis van dit losse schoeisel zou een verwijzing naar 

het woord van Johannes zijn: “Ik ben niet waardig zijn sandaal los te 

maken”. De originele icoon wordt bewaard in de kerk van de heilige 

Alfonsus van Liguori in Rome, de hoofdkerk van de congregatie van de 

Redemptoristen, bij wie de devotie tot Onze Lieve Vrouwe van 

Altijddurende Bijstand zeer sterk is. De leden van deze congregatie 

zorgden voor internationale verspreiding van hun gedachtegoed. Onder de 

Zuid-Nederlandse katholieken was Maria als troost- en bescherming 

gevend persoon tussen 1890 en 1950 bijzonder populair. 

OLVROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND
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Rijkesluisstraat 11

Gevelmadonna’s

Winkel woonhuis 
van Klaas Smits nu 
Tavolino. Een rood 
gebakken “Maria 
van altijd durende 
bijstand”.
Een veel 
voorkomende 
afbeelding in 
Noord Brabant.
Byzantijnse 
afbeelding
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Dr. van Wamelstraat 8

Gevelmadonna’s
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Dr. van 
Wamelstraat 10

Gevelmadonna’s
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Dr. van Wamelstraat 12

Gevelmadonna’s

Sint Jozef met kind 
en zaag.
Valt dus buiten de 
Madonna-reeks 
maar apart omdat 
hier vroeger de 
brievenbus zat.
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Dr. van 
Wamelstraat 9

Gevelmadonna’s
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Dekanijstraat 10
Gevelmadonna’s

Verglaasde Maria 
met kindje Jezus 
en vier engeltjes 
op een 
Oirschotse stoel 
en met een 
voetenbankje.
Het verhaal gaat, 
dat Moeder van 
Esch deze Maria 
kort na WO II  
heeft laten 
monteren uit 
dankbaarheid.
Waarschijnlijk is 
het geen uniek 
object, maar was 
het zo te koop.
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Markt 21
Gevelmadonna’s

Pand van 
familie 
Boomen, 
zadelmaker 
en kastelein, 
nu “ de Bur-
gemeester”.
Een bijna 
verweerd 
exemplaar. 
Het zou goed 
zijn om het 
over enige 
tijd te
vervangen 
door een 
gaaf 
exemplaar.
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Nieuwstraat 15

Gevelmadonna’s
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Gevelmadonna’s

Nieuwstraat 17
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Gevelmadonna’s

Nieuwstraat 28

De Carmel:  in 
de nis naar de 
kapel zit een 
tegelplateau. 
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Gevelmadonna’s

Nieuwstraat 52
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Gevelmadonna’s

Gasthuisstraat 87
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Gevelmadonna’s

Noyenstraat 14

Maria op een 
wereldbol 
opgenomen in 
het 
metselwerk.
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Gevelmadonna’s

Gasthuisstraat 79
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Gevelmadonna’s

Oude Grintweg 2a

Maria 
tegelplateau 
aardewerk rood 
bruin.
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Gevelmadonna’s

Maria 
tegelplateau 
in kleur

Oude 
Grintweg 4a
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Muren Rijkesluisstraat 1

Een zeer oude muur.
Ernstige scheurvorming in de muur van de 
boerderij van de familie Overbeek.
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Muren Rijkesluisstraat 2

En ook het laatste 
stukje van deze 
muur is te zien 
voorbij de winkel 
van Emile Joannes
met een bijzonder 
afdekking van 
hardsteen tegen het 
huisje van Vervoort.
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Muren Dekanijstraat / van Baerlandstraat

Een zeer oude muur bekend als muur rondom 
de tuin van de dames de Vocht
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Muren

Nieuwstraat 1

Deze muur krijgt 
waarschijnlijk de 
aandacht die 
nodig is, dankzij 
de overeenkomst 
met de huidige 
eigenaar. Wel zou 
het belangrijk zijn 
dat er nog eens in 
de bodem 
gekeken kon 
worden naar 
resten van de 
schuurkerk.
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Muren

Nieuwstraat 2


