
________________________________________________________________1 

Van Den Herd 
tijdschrift 

 

van de 

 

HEEMKUNDEKRING DE HEERLIJKHEID OIRSCHOT 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jaargang  12   nummer  1  -  Maart  2005 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

 

Redactie:  Clari van Esch-van Hout  Straten 16 

   tel. 575260 

 

 Hanneke v.d.Bogaart-Vugts  Molenstraat 12 

   tel. 572221 

 

 Ans Verhouden - Vermeulen  Snellaertsstraat 16 

   tel. 572303 

 

Lay-out:  Jack van Nunen 

  

 

 

 

 

 

 

Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding. 

ISSN   1387  -  2060 



2______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie kan de historische juistheid van de inhoud van de artikelen niet in alle gevallen 

controleren, eventuele onjuistheden zijn voor rekening van de auteur. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Onze jaarvergadering van het jaar 2005 zit er weer op. Ondanks een 

kleine schoonheidsfout - een misverstand - was die goed verlopen. 

Het misverstand bestond uit het te vroeg serveren van het traditione-

le warme worstenbrood. De eigenaresse vond dit zeer vervelend en 

heeft niet alleen haar verontschuldigingen aangeboden, maar ook om 

de traktatie van het worstenbrood voor haar eigen rekening te ne-

men. Een gebaar dat wij ten zeerste waarderen. 

In deze vergadering hebben we ook even stil gestaan bij het lidmaat-

schap van twee van onze leden: Theo van de Loo en Cees van Kem-

pen. Vijftig jaren of meer maken zij al deel uit van onze vereniging. 

U kunt er meer over lezen in deze uitgave. 

 

Vanaf deze plaats willen we weer onze nieuwste leden welkom he-

ten: 

De heer Verbeek, De Korenaar 

De heer en mevrouw Vorstenbosch, Kortenaarlaan 

De heer Schoenmakers, Oud- Oirschottenaar, uit Best 

De heer van Leuven, Den Heuvel 

De heer Nuyens, Bloemendaal 

Mevrouw Hurley, Kapittelhof 

 

Verder is er een schrijven binnengekomen van Brabants Heem be-

treffende de Brabantse Heemdagen 2005. 

Het motto van deze dagen is: 

STAD EN STREEK OP DE BRABANTSE WAL.  

Ze worden gehouden in Bergen op Zoom op donderdag 4 en vrijdag 

5 augustus. 

Op donderdag is er o.a. een rondleiding door Bergen op Zoom en in 

verschillende monumentale gebouwen zoals stadhuis, synagoge en 

Gertrudiskerk en wordt er een bezoek gebracht aan de Markiezenhof 

en Gevangenpoort.  

Op vrijdag gaat men per fiets de omgeving van Ossendrecht verken-

nen. 
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De deelnamekosten bedragen € 85,- per persoon, waarin begrepen 

zijn 2 lunches, koffie, thee en frisdrank, bovendien een warme maal-

tijd op vrijdagavond. 

Alle overige kosten zijn voor eigen rekening. Dus ook eventuele 

logies en één avondmaaltijd. 

Het aantal deelnemers is gebonden aan een maximum van 100. 

 

Daarom verzoekt men de leden zich aan te melden vóór 1 juni 2005, 

via een inschrijvingsformulier, bij het secretariaat en het bedrag van 

inschrijving vóór die datum over te maken op de bankrekening van 

de penningmeester: 14 05 36 809 

 

Heemleden die meer uitgebreide informatie willen over deze dagen, 

en/of een inschrijvingsformulier willen hebben, kunnen daarvoor 

terecht bij het bestuur van onze eigen Oirschotse heemkundekring. 

 

Bij onze bijeenkomst van 17 februari heeft Theo van de Loo het idee 

geopperd om uit leden van onze kring een groepje samen te stellen 

dat fungeert als een soort monumentenwacht, maar dan voor de klei-

ne Oirschotse monumenten zoals wegkruisen, grenskeien, gevelste-

nen of andere herinneringstekens. 

Zijn opzet is om bijvoorbeeld één keer per jaar, of één maal per twee 

jaar op een vaste dag in het voorjaar of de zomer een route af te leg-

gen – liefst per fiets – langs verscheidene kleine monumenten, om te 

kijken in welke toestand ze verkeren. Al inspecterende kan men dan 

een lijst aanleggen van die monumentjes, aantekeningen maken als 

ze niet meer ‘goed uit de verf komen’ en de eigenaars of verant-

woordelijke personen op een vriendelijke manier daarvan in kennis 

stellen. 

Pluspunten van dit idee: het is goed voor de sociale contacten tussen 

de heemleden (het kan zelfs gezellig worden) en de monumentjes 

varen er wel bij zodat ze beter bewaard worden. 

Leden die interesse hebben om aan dit plan mee te werken kunnen 

zich bij de volgende heemkundige bijeenkomst opgeven bij Theo 

van de Loo. 
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Tenslotte:  

Hoewel het bij de meeste leden al wel bekend is, moeten we het hier 

ook even in vetgedrukte letters kwijt: 

Hoera, we hebben een heemkamer!!! 

Dat wil zeggen dat we na al die jaren in het bezit zijn gekomen van 

een ruimte – adres: St. Jorishof 51a – waar we onze archieven, pu-

blicaties, resultaten van heemkundige activiteiten enzovoorts onder 

kunnen brengen. Een ruimte ook waar werkgroepen en andere leden 

bij elkaar kunnen komen om zaken te bespreken, om informatie op te 

doen of gewoon van gedachten kunnen wisselen. U zult er nog meer 

van horen. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen Aardigheidje 

Uit het Eindhovens Dagblad 13-11-1917 

Oirschot: Aan de pui van het Raadhuis alhier is bekend gemaakt dat 

vanaf heden door den burgemeester geen cadeaux of presentjes meer 

zullen worden aangenomen. Bravo voor zo’n besluit. De tijd van 

‘met den krommen arm gaan’ om eene gunst te verwerven is voorbij. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2004 
 

Op 1 januari 2004 hadden we 155 leden. Op 1 januari 2005 zijn er 

147 leden. Helaas hebben we van 3 leden afscheid moeten vanwege 

overlijden: de heer A. van de Ven, mevrouw J. van Esch en me-

vrouw C. van de Schoot-van Overbeek. Door middel van een rouw-

betuiging hebben we blijk gegeven van ons medeleven. 

Er zijn 13 nieuwe leden bijgekomen en er hebben zich 18 leden af-

gemeld. 

 

Het bestuur bestond uit zes leden, één meer als vorige jaren. We 

hebben als bestuur negen keer vergaderd. 

 

Op 10 januari 2004 is er een gesprek geweest met het museum ‘de 

Vier Quartieren’ over samenwerking van de plaatselijke musea en 

onze heemkundekring, maar daar is geen vervolg meer aan gegeven. 

 

Op 22 januari 2004 is ter hoogte van manege Soethout een grenspaal 

genaamd ‘de Scheipoal’ in samenwerking met onze buurvereniging 

‘D’n Beersen Aard’, waterschap de Dommel en de gemeente Oir-

schot onthuld. 

 

Het programma in 2004 bestond uit vijf lezingen: 

• Op 19 februari 2004 was er een lezing van de heer Verwey over 

‘Christiaan van der Ameijden’, de Oirschotse zanger, die in 

dienst was van het Vaticaan te Rome. 

• Op 18 maart 2004 heeft de heer Speetjens, onze burgemeester en 

tevens lid van onze vereniging, een interessante lezing verzorgd 

over diverse historische onderwerpen uit de geschiedenis van 

Oirschot. 

• Op 15 april 2004 hield wederom een van onze leden, mevrouw 

Schreurs, een voordracht over grafmonumenten.  

• Op 21 oktober 2004 kon door een technische oorzaak de film-

avond van de secretaris helaas niet doorgaan, maar met enige in-
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spanning van Ans en Marga werd Drs. Piet van der Sluijs (neer-

landicus en kunsthistoricus) bereid gevonden te komen praten 

over ‘Spreekwoorden in Beeld’ .Die filmavond zullen we dit jaar 

nog gaan organiseren. 

• Op 18 november was gepland de lezing ‘Van sagen en legenden 

……..‘ door de heer Rini Kerstens. Deze werd echter op de dag 

zelf nog afgezegd, hetgeen betekende dat deze avond in het water 

zou vallen. Maar gelukkig was Gerard Smetsers bereid een dia-

avond te verzorgen, hetgeen ook deze avond toch weer tot een 

succes maakte. 

• Tenslotte werd de laatste lezing van 2004 gehouden op 16 de-

cember door de heer Erik Kolen over ‘Kerstmis in Brabant en el-

ders’. 

 

Dan was er natuurlijk de kleine studiereis op 1 mei 2004 naar Hilva-

renbeek naar het museum ‘de Dorpsdokter’, hetgeen door José Smits 

en Alda van de Ven van de evenementencommissie was georgani-

seerd. Tevens hebben José en de secretaris de grote studiereis naar 

Naarden georganiseerd op 3 juli 2004, welke in het teken stond van 

‘Verdedigingswerken’; dit thema was gekozen vanwege het feit dat 

Menno van Coehoorn in 1704 was overleden. Beide studiereizen 

werden door de deelnemers als positief ervaren. 

Op 4 september 2004 hebben José Smits en de voorzitter de fiets-

tocht georganiseerd, die deels verzorgd werd door de heemkunde-

kring uit de Beerzen. 

Op 28 december 2004 werd de traditionele voettocht naar de Heilige 

Eik gehouden ditmaal georganiseerd door het vrouwelijke deel van 

het bestuur. Hiervoor was belangstelling van de kant van Omroep 

Brabant, die dat de volgende ochtend vroeg uitzond. In 1977 hield 

onze vereniging voor de elfde keer ook deze voettocht, die ook door 

de omroep werd ‘verslagen’ en ook toen was het probleem dat de 

uitzending de volgende dag te vroeg was voor de vermoeide uitsla-

pende wandelaars. 
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In 2002 heeft onze vereniging een nieuw wisselschild laten maken 

ten behoeve van de Oirschotse Gilden, hetgeen in 2004 door onze 

voorzitter op 28 augustus 2004 aan Gilde St Joris is uitgereikt. 

 

Op 2 oktober 2004 heeft heemkundekring Westerlo een bezoek ge-

bracht aan Oirschot; zij werden met name ontvangen door onze 

voorzitter en nog enige mensen van ons bestuur. 

 

Op 6 oktober 2004 heeft Omroep Brabant een uitzending verzorgd 

over Oirschot in het kader van het programma ‘de Wandeling’, 

waaraan wij als vereniging de nodige ondersteuning hebben ver-

leend, waarbij Clari van Esch het leeuwendeel heeft bijgedragen. 

 

Tenslotte mag ik nog graag wijzen op onze website: 

www.deheerlijkheidoirschot.nl, welke nog altijd door onze pen-

ningmeester wordt onderhouden en die regelmatig wordt bezocht en 

waarvoor we zelfs laatst nog complimenten kregen. 

 

Han Smits 

Secretaris 

 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
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LOTGEVALLEN VAN MIJN TANTE 
 

Meermalen heb ik in ‘Van den Herd’ vermeld dat ik enkele verhalen 

heb samengesteld uit de aantekeningen, welke ik maakte van van 

vertelsels van mijn tante Marie (Joanna Maria van der Steen-Bakx 

1876-1973). Nu heb ik weer zo’n aparte vertelling, een die echt nog 

komt uit het Rijke Roomsche Leven: Hoe ik het schuifke kreeg. 

Heden ten dage komt dit ongeloofwaardig over voor degenen die dit 

niet hebben meegemaakt. Het geeft een kijkje in de belevingswereld 

van onze voorouders, voordat de nieuwe tijd en de snelle vooruit-

gang hun intrede deden. Ik laat mijn tante, zogezegd, zelf aan het 

woord over Biechten en ‘t schuifke’ krijgen! 

Zelfs vele ouderen onder ons weten tegenwoordig bijna niet meer 

wat dit is. Van biecht-celebratie hebben velen al niet gehoord of men 

wilde daarvan niets weten. Ik herinner me nog, vele jaren geleden, 

als in de winterdagen de boeren niet veel te werken hadden, dat we 

elke tien jaren een drukke, mooie Missieweek hadden. Dat waren 

dagen van bidden en luisteren voor ons parochianen, en van preken 

en biechthoren voor de priesters. Niet voor de parochiegeestelijken, 

die hadden dan vrij. Er kwamen paters, hier gewoonlijk Redempto-

risten. 

De eerste dagen drie, de laatste twee dagen kwam er dan nog één bij 

om mee te helpen biechten. Biechten, dat was wat! Iedereen, al was 

hij of zij misschien in jaren niet geweest, kwam dan naar voren. Heel 

Oirschot was onder de indruk van die vreselijke preken, driemaal 

daags. Maar de avondpreken waren de voornaamste. De beste predi-

kanten werden daarvoor uitgezonden. Flinke, zware stemmen moes-

ten ze hebben. De eerste dagen ging het over de grote zonden, over 

de hel met het verschrikkelijke vuur, over de verdoemden. Hard 

werd er op de preekstoel geslagen. Naar de hel vlogen allen bijna 

zonder uitzondering. Eens was het gebeurd dat de pater zijn kruis 

onder zo’n stormpreek vanaf de preekstoel tussen de luisterende 

mensen smeet en riep: ‘Daar, hier hebt ge uw God, die zoveel voor u 

leed. Trapt Hem, vervloekt Hem, verguist Hem!’ Avond aan avond 
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was de kerk propvol. De laatste dagen werd alles weer wat verzacht. 

Een goed berouw, biechten en allemaal waren we weer in de hemel.  

 

‘Nu was het zaterdag, een van de laatste dagen. Ik ging ‘s middags 

om 12 uur naar de kerk om te biechten, na onderweg mijn vriendin 

Anna van Breemen, dochter van het hoofd van de school in de Kom, 

opgehaald te hebben. De biechtelingen zaten al door de hele kerk. 

Wij sloten aan, misschien wel als nummer 30 en 31. Maar het biech-

ten ging niet vlot. Iedereen had minstens een kwartier, sommigen 

een half uur nodig, en dat aan beide kanten van de biechtstoel. Geen 

wonder dat er gedurig iemand zuchtte: ‘wat vlugger’. Anna en ik 

hadden, net als anderen, al eens iets besproken. Toen het ongeveer 

drie uur was hoorden we iemand hard kuchen. Iedereen keek om en 

waarachtig, achter ons stond mijn vriend uit Eindhoven: Leo Man-

ders! Hij was de kerk binnengelopen om eens te kijken hoe de troon 

van Onze Lieve Vrouw het deed, want die had hij pas gemaakt in het 

atelier van Van de Mark (een oud-Oirschottenaar die in de rechter-

vleugel van het Hof van Solms heeft gewoond) en die beeldhouwer 

in Eindhoven was. Manders wist van geen Missie, dus hij was ver-

wonderd mij daar te zien zitten en wenkte me. Ik sprak vlug met 

Anna af dat zij mijn kerkboek op de stoel naast haar mee verder zou 

schuiven en ik zou niet lang wegblijven. Manders en ik gingen wat 

wandelen in de sneeuw. Bij kennissen dronken we een warme kop 

koffie met een boterham en we namen weer afscheid. Hij ging terug 

naar Eindhoven en ik naar mijn stoel in de kerk. Een uur was ik ze-

ker weggeweest, dus waren we enkele plaatsen opgeschoven. Anna 

was benieuwd hoe ik het gemaakt had en zo zachtjes mogelijk bracht 

ik haar verslag uit. Echter niet zacht genoeg, want de pater scheen 

nog iets gehoord en gezien te hebben. Om 8 uur begon de avond-

preek al. Als we dan met biechten maar klaar waren! En ja, om half 

acht begon het wat vlugger op te schieten. Tegen 8 uur was Anna 

aan de beurt, gelukkig! Een hard gebrom en pats! Het schuifke in de 

biechtstoel werd hard dichtgeslagen. Iedereen hoorde het! En Anna 

kwam onverrichter zake weer terug. Nu moest ik erin! We kwamen 

elkaar tegen in de deur. ‘Ik heb het schuifke gekregen’ zei Anna, 



________________________________________________________________11 

‘gauw, gij krijgt het ook!’ Ik verwachtte dus niets anders: een boze 

pater die zei ‘Jullie hebben zitten praten, kom morgen maar terug’ en 

pats ging het weer en ik kon vertrekken. Toen kwam de pater uit zijn 

biechtstoel. Hij had ons te pakken! We gingen maar stil naast elkaar 

zitten in een bank en luisterden naar de preek, die ons in de hemel 

bracht. Daar zaten we dan, vanaf 12 tot 9 uur in de kerk en nog niet 

klaar! We spraken af thuis niets te zeggen over ‘t schuifke. 

Zondags ‘s morgens vóór 5 uur stond ik in hevige regen al weer aan 

de kerkdeur. Piet Stans, de koster, liet ons vlug door de zijdeur naar 

binnen. We holden allebei naar de biechtstoelen. Ik zat als tweede bij 

dezelfde pater. Hij zou mij toch niet terugkennen met andere kleren. 

Ik biechtte en hij was nu de goedheid zelve. Geen schuifke, de abso-

lutie en klaar!’ 

 

Omdat dit verhaal ongeveer rond de Goede Week in 2005 uitkomt, 

en dus net de tijd van biechten dáár is, leek het mij de juiste tijd het 

verhaal in elkaar te zetten en te laten publiceren in ‘Van den Herd’.  

 

Zalig Pasen, met of zonder vlekjes op uw ziel!!!! 

 

Theo van de Loo 
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EEN GESPREK OVER HEDEN, VERLEDEN 

EN TOEKOMST 
 

De recente uitreiking van een fraaie, nieuw ontworpen presse-papier 

met het logo van onze heemkundekring aan twee leden, die 50 jaar 

of langer lid zijn van de vereniging, was voor de redactie aanleiding 

deze jubilarissen te interviewen. Wij bezochten respectievelijk Theo 

van de Loo en Cees van Kempen thuis en vroegen hen terug te blik-

ken op het verleden, hun beleving van het heden en hun wijze visie 

op de toekomst. 

De woonkamer van Theo oogt ge-

zellig en huiselijk. Temidden van 

onder andere foto’s en schilderijen, 

een H. Hartbeeld met slechts één 

handje, een groot pastoorskruis 

(met een verhaal erachter) en een 

stapeltje papieren met de presse-

papier, begint Theo ontspannen en 

enthousiast te vertellen. Maar dan 

moeten we eerst even zijn verzamelingen gaan bewonderen. Kasten-

vol oude ansichtkaarten, foto’s en geschriften. Hij bewaart krabbel-

tjes over van alles en nog wat. Die gebruikt hij weer als kapstok voor 

de ‘verhaaltjes’ in zijn hoofd. In Van Den Herd hebben wij al vaak 

van deze anekdotes kunnen genieten. 

 

Hij is geboren in 1925 en was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in 

‘verzamelen’. Opgroeiend in een gezin met zes kinderen nam hij als 

jongste kind een bijzondere plaats in. ‘Moeder bewaarde enkele oude 

ansichtkaarten achter slot en grendel in een lade. Als alle kinderen 

naar school waren, mocht ik die kaarten bekijken’. Dit maakte een 

dermate diepe indruk op hem dat hij denkt dat daar zijn interesse in 

cultuur en geschiedenis ontstond. 
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In 1951 ging Theo naar de heroprichtingsvergadering van de heem-

kundekring, maar werd nog niet direct lid. Omdat het uitgaansleven 

in die tijd jongelui weinig te bieden had, richtte hij zijn blik toch al 

snel op de heemkundekring voor een avondje ‘stappen’. Het is voor-

al Janus van Leuven geweest die hem zijn liefde voor Oirschot en 

met name Boterwijk heeft bijgebracht. Het doet hem deugd, dat de 

ruimte tussen het centrum en Boterwijk landelijk gebied is gebleven. 

De plannen zijn wel anders geweest want wijzend met zijn vinger 

richting kanaal herinnert hij zich met voldoening: ‘kijk de Julianahal, 

die wilden ze achter het kerkhof bouwen, maar ik heb er voor geij-

verd dat die aan de Barcelona kwam’. 

 

Onze huidige heemkundekring vindt Theo niet zoveel anders dan 

vroeger. ‘Ja, natuurlijk zijn de mensen ouder geworden. Maar er zijn 

ook altijd ups en downs geweest. Wel zouden er meer jongere men-

sen bij moeten komen’. Met de huidige gang van zaken is hij echter 

dik tevreden ‘goed bestuur, veel activiteiten, wel jammer dat er niet 

meer zo veel samen wordt gebuurt’. 

 

Met de verwezenlijking van een eigen heemkamer zal een lang ge-

koesterde wens van Theo in vervulling gaan. Hij kan er zijn spullen 

kwijt en zal er ook regelmatig te vinden zijn. Hoewel hij bijna tach-

tig is, wil hij graag meewerken aan de totstandkoming ervan. De 

moderne tijd heeft trouwens in veel opzichten Theo’s instemming. 

Zelfs de streepjescode op de gerestaureerde markante fabrieks-

schoorsteen van Teurlinxc & Meijers kan zijn goedkeuring wegdra-

gen. Olijk kijkend zegt hij: ‘Zeker als die streepjes straks wat ver-

weerd zijn’. Ook de teloorgang van het dialect vindt Theo geen pro-

bleem ‘taal is levend, dialect moet je niet willen vasthouden, dat is 

vechten tegen de bierkaai’. Hij ziet het geen taak voor de heemkunde 

om nog meer vast te leggen: dit is al gebeurd. En natuurlijk heeft hij 

nog een goede tip voor ons: ‘stel een Kleine Monumentenwacht in 

om onze kleine monumenten te inventariseren, te behouden en te 

onderhouden. Dit levert weer een interessante toeristische route op’. 
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Met het motto ‘ga vooral zo door’ geeft Theo aan dat onze heem-

kundekring de toekomst hoopvol tegemoet kan zien. Op het tafeltje 

naast zijn stoel ligt niet voor niets het jongste boekwerk van bis-

schop Tiny Muskens getiteld: ‘Wees niet bang’. 

 

In een zonovergoten appartement in Best ontmoeten we Cees van 

Kempen en zijn echtgenote. Cees heeft zich al voorbereid op het 

gesprek. Hij heeft zijn oude typemachine van stal gehaald en er een 

A-4-tje vol informatie uit getoverd. De halfdichte ee’tjes en aa’tjes 

doen lekker nostalgisch aan.  

Cees is geboren in 1920 als oudste zoon van vier kinderen. Van na-

ture was hij al geïnteresseerd in ge-

schiedenis. Toen vriend Theo v.d. 

Loo zich aansloot bij de heemkunde-

kring volgde Cees al snel zijn voor-

beeld. Op een gegeven moment is 

ook zijn vrouw lid geworden. Ze 

heeft zich echter nooit opgegeven 

‘het gebeurde gewoon vanzelf, in-

eens stond er op de uitnodigingen de heer en mevrouw’, lacht ze. 

 

Eind jaren vijftig kwam Cees in het bestuur van de heemkundekring 

terecht. Mina Wouters maakte graag plaats voor hem. In die tijd wa-

ren nog weinig vrouwen lid van de heemkundekring. Het was een 

echt mannenbolwerk dat bij elkaar kwam om over van alles en nog 

wat te praten. De interesses liepen sterk uiteen, maar er lag altijd wel 

een historisch besef aan ten grondslag. Groot respect heeft Cees voor 

dokter van Lieshout. ‘Die heeft in een moeilijke periode de heem-

kundekring vlot getrokken’. Maar het leukst was het altijd na afloop 

van de heembijeenkomsten: ‘aan het buffet begon de lol pas echt 

goed en passeerden allerlei heemzaken nog eens de revue’. Vooral 

de inbreng van Janus van Leuven schijnt in dat opzicht legendarisch 

te zijn. ‘Nu is dat heel anders, iedereen gaat meteen naar huis’. 
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Cees is van mening dat de huidige heemkundekring te weinig leden 

heeft die daadwerkelijk liefde voor het vak hebben. Zelf heeft hij 

zijn beste tijd gehad toen hij in het bestuur zat. ‘Ze hebben er tegen-

woordig geen sjoege meer van. Als heemkundelid moet je actief 

zijn’. 

 

Vergenoegd is hij met de realisatie van een eigen heemkamer, maar 

de aangekondigde verhoging van de contributie baart hem zorgen 

‘als dat dan maar geen heemkamer wordt met geen of weinig leden’. 

Ook vraagt hij zich af waar alle spullen gebleven zijn die destijds op 

de zolder van het Kantongerecht waren opgeslagen. Over het ver-

dwijnen van de door hem zelf geleverde ploeg kan hij zich nog 

steeds erg opwinden. 

 

Zelf is hij inmiddels 84 jaar en heeft het afgelopen jaar veel bijeen-

komsten gemist. ‘In de toekomst zal dat wel vaker gebeuren, je blijft 

makkelijker thuis, maar lid van de heemkundekring zal ik zeker blij-

ven’. Toch kan hij het niet laten om af en toe te lonken naar Best ‘ze 

hebben daar hele leuke bijeenkomsten met interessante sprekers’. 

Wij wijzen hem erop dat dat zeker het geval is, maar dat onze eigen 

gasten toch ook niet mis zijn. Bij het afscheid attendeert het echtpaar 

ons trots op alle Oirschotse schilderijen en tekeningen die de woon-

kamer en de hal sieren. 

 

Wij vroegen ook deze Brabander naar zijn mening over het dialect. 

Ook volgens Cees heeft dit geen toekomst. Vergaderingen in het 

dialect vindt hij dan ook niet wenselijk, vooral omdat de vereniging 

niet alleen leden heeft die geboren zijn in Oirschot, waarvan het dia-

lect bovendien per wijk onderling ook nog verschillend kan zijn. 

 

Na de inspirerende gesprekken met Theo en Cees konden we er nog 

niet genoeg van krijgen. We waren ook benieuwd naar de herinne-

ringen en suggesties van iemand, die wel vanaf de heroprichting lid 

was en bezochten Toon van Esch. De entree bij hem thuis was met-

een al intrigerend.  
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Als Marietje met een stofdoek in haar hand de deur opendoet valt 

ons oog meteen op de kast met grote potten die herinneren aan de 

vroegere drogisterij. Vooral die met het etiket waarop in fraaie let-

ters ‘cannabis’ staat, trekt onze belangstelling. Maar dat schijnt iets 

te zijn dat men vroeger gebruikte bij de visvangst. 

 

Toon gaat strategisch in het midden 

aan tafel zitten. Hij is er klaar voor 

en heeft de fotomappen en overzich-

ten al voor zich liggen. 

Toen hij net van kostschool kwam 

werd hij onmiddellijk lid van de 

Scouting, de EHBO en de Heem-

kundekring. Van alle drie de ver-

enigingen is hij nu erelid. Hoewel 

de drie verenigingen qua inhoud ver uit elkaar lijken te liggen, zijn 

ze voor hem wel alle drie met elkaar verbonden. Voor de scouting 

had hij EHBO nodig en het verkrijgen van het gidsen-insigne bij de 

scouting was verbonden aan kennis van het dorp. Zijn belangstelling 

voor geschiedenis heeft hij meegekregen van zijn grootvader aan 

moeders kant, Hendrik Nooijen, die voor zijn functie als wethouder 

vaak naar het archief in ’s-Hertogenbosch ging, ‘in één dag te voet 

op en neer’.  

 

Hij weet veel, zo niet alles, van Oirschot. Toch is zijn hunkering 

naar kennis nog niet gestild. Zo knipt hij al dertig jaar alle stukjes uit 

de krant die iets met Oirschot te maken hebben. Gerangschikt op 

onderwerp kan hij alles eenvoudig terugvinden voor zijn nog steeds 

voortdurende onderzoeken. 

 

De heemkundekring was bij de oprichting vooral een club van on-

derwijzers, een soort soos. Vanaf 1961 tot 1968 heeft hij een be-

stuursfunctie gehad maar is ermee opgehouden omdat er zo weinig 

activiteit van de leden uit ging. ‘Eigenlijk is dat nog steeds zo, het is 

een grote club, maar weinigen doen iets’. Er was destijds ook al een 
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stichting in het leven geroepen voor een heemkamer, toen ‘Oudheid-

kamer’ genoemd. ‘Toen Museum De Vier Quartieren zich in Oir-

schot vestigde, werd er niet meer in de heemkamer geïnvesteerd’. 

Deze stichting stond buiten de heemkundekring en is na vier jaar 

weer opgedoekt. Ze hadden al wel het een en ander verzameld, later 

zijn de spullen verdeeld tussen Hand en Span en het Museum. Dat 

neemt niet weg dat Toon nog wel het een ander heeft liggen wat in 

een toekomstige Heemkamer uitstekend op zijn plaats zou zijn. 

 

Voor Toon zijn de werkkampen die vroeger in Oirschot georgani-

seerd werden de hoogtepunten uit het verleden. Maar ook de uitwis-

seling met Westerloo in 1977 en de tentoonstellingen in de raadhuis-

kelder staan in zijn geheugen gegrift. 

 

Al die huidige werkgroepen vindt Toon maar onzin. Een groot ge-

deelte is toch niet actief, stelt hij. Zoals bijvoorbeeld de werkgroep 

kerkhoven (de ‘rip-commissie’). Dat is ook niet nodig, immers bij 

hem ligt een inventarisatie van de kerkhoven van de protestanten, de 

paters Montfortanen en de Joden, terwijl de grote parochiekerk zelf 

een inventarisatie bijhoudt. Ook de werkgroep Archeologie moet het 

ontgelden: ‘er worden weinig afspraken gemaakt’. Toon beaamt wel 

dat er in het verleden al veel gebeurd is, en dat de geringe activiteit 

niet alleen uit desinteresse voortkomt. 

 

Ook komt hij niet meer altijd naar een lezing ‘het onderwerp moet je 

maar net interesseren, anders ga je niet’. Maar hij denkt er niet over 

de heemkundekring te verlaten. Integendeel: hij ziet zelfs kans in de 

toekomst eens een uurtje te komen praten over bidprentjes en stam-

bomen. 

 

Hij ziet de toekomst van de heemkundekring ongeveer hetzelfde 

zoals die nu is. Wel moeten we oppassen voor vergrijzing. De be-

langstelling voor het verleden moet door de ouders bij de kinderen 

gewekt worden. De studiereisjes mogen blijven maar hoeven niet te 

ver weg. Het bestuur heeft als taak de leden wakker te blijven 
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schudden en te activeren! ‘Er moet niet gewerkt worden voor jezelf, 

maar om vast te leggen voor het nageslacht’. 

 

Hanneke v.d.Bogaart-Vugts 

Ans Verhouden-Vermeulen 

 

 

 

 

TAFELEN, TOAFELEN OF ‘TOFFELEN’ 
 

Op 17 februari jl. hield prof. Gerard Rooijakkers voor onze 

vereniging een lezing over volksgerichten in Brabant. 

Een zeer bekende vorm hiervan en typisch voor de Meierij was het 

‘tafelen’. Het woord is afkomstig van ‘het ter tafel brengen’. Er werd 

o.a. getoafeld als één van de huwelijkskandidaten op het laatste 

moment het huwelijk nog afblies. De schuldige werd door middel 

van een volksgericht duidelijk gemaakt, dat een dergelijk gedrag niet 

door de gemeenschap geaccepteerd werd. 

De laatste summiere gegevens over deze vorm van eigenrichting in 

Oirschot dateren van september 1948. Men beschrijft het dan al als: 

‘is het in Oirschot nog eens ouderwets geweest’. De oudste dochter 

van de familie B. in de Notel had haar minnaar de bons gegeven. Op 

zaterdagavond kwam een hele rij erdkarren het erf opgereden. Er 

werd een stromijt uitgestrooid, een kalfje in de voortuin gezet en een 

gierton omgegooid. Men was er beducht voor niet al te veel geweld 

te gebruiken, omdat dan de politie zou komen. Desondanks kreeg 

deze toch lucht van het gebeuren, maar deelde geen processen-

verbaal uit. ‘Er was dan ook netjes getoffeld’. 

De volgende zondagmorgen was er voor de nieuwsgierige passanten 

al niet veel meer van te zien.  

 

Hanneke van den Bogaart-Vugts 
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HET ,AAUW’ RAADHUIS 
 

Deze maand wordt ons aauw raadhuis - of gemeentehuis - weer in 

gebruik genomen door ambtenaren van de gemeente 

Het woord aauw in bovenstaande titel kun je op twee manieren op-

vatten. Oud in de betekenis van eerder of vroeger, en oud in de bete-

kenis van bejaard. Allebei die betekenissen zijn op ons raadhuis van 

toepassing. Immers het gebouw is oud in jaren en bovendien al eer-

der gebruikt door het Oirschotse dorpsbestuur en ambtenaren. 

Als muren konden praten, wat zou ons raadhuis veel te vertellen 

hebben. Maar helaas, we zullen zelf moeten zoeken, beredeneren en 

een beetje gissen. Gelukkig hebben wij voor dat laatste in onze taal 

woorden als misschien, vermoedelijk, waarschijnlijk en mogelijk. 

 

Of dit raadhuis op dezelfde plaats al een ‘regthuis’ als voorganger 

heeft gehad, is, volgens deskundigen, niet met zekerheid te zeggen. 

Wel zeker is dat op 8 mei 1513 het dorpsbestuur van Oirschot aan 

‘een kleine commissie’ de opdracht heeft gegeven om te laten bou-

wen: 

 ‘een nijewe raithuys schoen ende verheven van steenen ende hout 

met foute daeronder’ (voute = gewelf) om te dienen als markthal 

voor boter, kaas, eieren en gevogelte en andere waar ‘met ene cley-

nen woenhuys dairaen te doen maeken’. 

Een raadhuis dus met op de begane grond een overdekte markthal, 

dat is ondanks het oude taalgebruik wel duidelijk. Alleen dat woon-

huis, daar is wel enige onduidelijkheid over. 

 

Vanaf het begin bestond het gebouw uit twee verdiepingen met een 

zolder en een ruimte voor de hal. Vermoedelijk was de eerste ver-

dieping één grote zaal - de tweede verdieping was mogelijk verdeeld 

in ruimtes voor de secretaris - met aan de west- en oostzijde een 

schouw en aan de achterkant een uitgebouwd secreet. Voor alle dui-

delijkheid: geen ‘kwaaj’, gemene, vrouw, maar een privaat of plee, 

waar een dorpsvertegenwoordiger of een ambtenaar zich in tijd van 

hoge nood discreet kon terugtrekken. Er is nooit een trap binnens-
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huis geweest van de begane grond naar de eerste verdieping. Dat was 

oorspronkelijk, in verband met de verschillende functies van die ver-

diepingen, ook niet nodig. Om op de eerste verdieping te komen, 

moet er dus altijd een buitentrap geweest zijn. Of die aan de achter-

kant van het raadhuis heeft gezeten, zoals een dichtgemetselde deur 

ter hoogte van de eerste verdieping, volgens de bekende architect 

Herman Strijbos, nog doet vermoeden, of dat de entree altijd aan de 

voorkant via het bordes is geweest, is niet zeker. Waarschijnlijk toch 

het eerste. Maar dat het bordes heel oud is, is wel gebleken uit een 

onderzoek in 1938. Onder het bordes is nu een toegang die niet 

recht, maar enigszins schuin voor het middelste gewelfvak uitkomt. 

Dit is waarschijnlijk het gevolg van een ooit gewijzigde bouwinde-

ling. 

 
Te-

ke-

ning Jan Coppens. Zo zag het oude raadhuis er in het begin ongeveer uit. 
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In de gevel boven de hoofdingang moet in vroegere tijden een zon-

newijzer bevestigd zijn geweest. Bij een grondige onderhoudsbeurt 

in 1692 werd, in plaats daarvan, boven op het raadhuis een luiklokje 

gehangen, dat in 1752 weer vervangen is door een groter. Bij die-

zelfde onderhoudsbeurt moet er (volgens J.Leyten in Campinia) ook 

een ooievaarsnest boven op het raadhuis gemaakt zijn. Of die duide-

lijke hint voor een eventueel ooievaarsechtpaar ooit succes heeft 

gehad, is niet in de archieven terug te vinden.  

 

Ook heeft het raadhuis ooit meerdere dakkapellen gehad, die in 1756 

afgebroken zijn. Het meest in het oogspringend voor een buiten-

staander waren en zijn natuurlijk de raampartijen, met ruiten die in 

de loop der eeuwen verscheidene keren veranderd zijn, in sommige 

perioden geflankeerd door luiken. Uit een aantekening van een se-

cretaris blijkt dat het gebouw op 19-4-1784 in ieder geval voorzien 

was van luiken. Hij notuleert dan dat ze groen geverfd zullen worden 

en de stijlen van de deuren en cosijnen lichtgeel. 

 

Was de onderste verdieping, zoals vermeld, in het begin in gebruik 

als markthal, op de eerste en de tweede verdieping waren de domei-

nen van onze dorpsbestuurders bestaande uit zeven scheepenen, ze-

ven raden en zeven gezworenen en aangevuld met drie armmeesters 

en twee kerkmeesters. Dat dorpsbestuur nam er ‘na rijpe deliberatie’ 

(zo staat er meestal in de archieven) hun resoluties (besluiten). Maar 

omdat het dorpsbestuur nog niet veel te besluiten had, hoefde ze daar 

ook niet dikwijls over te delibereren. In de 18de eeuw bijvoorbeeld 

kwam men daarvoor ongeveer één keer per maand – meestal op zon-

dag – bij elkaar. 

 

De scheepenen, die samen met de schout een soort Oirschotse recht-

bank vormden, hielden er hun rechtzittingen en spraken er hun oor-

deel en/of veroordeling uit. 

Voor een kleine overtreding werd in de 18de eeuw meestal een boete 

opgelegd, die dikwijls eerlijk verdeeld werd tussen de aangever, de 
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diender die de boosdoener betrapte en de armenbus. Die armenbus 

stond op het raadhuis. 

 

 

 

 
Woning onder het raadhuis + 1929 
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Maar was het vergrijp groot of weigerde de arrestant te betalen, dan 

werd hij in gijzeling genomen en op het raadhuis ‘te water en te 

brood gezet’. Zodoende had het raadhuis regelmatig tijdelijke – zij 

het onvrijwillige – bewoners. Daarvoor waren er gevangeniscellen in 

de onderste verdieping van het raadhuis en één boven op de zolder. 

Het ligt voor de hand dat die cellen beneden pas gemaakt zijn nadat 

de onderste verdieping niet meer als markthal in gebruik was. De 

rest van de markthal werd omgebouwd tot woning voor een ambte-

naar, de cipier. Hij moest de gevangenen niet alleen bewaken maar 

ook voorzien van ‘cost, drank en stroo tot ligging’. Bovendien was 

hij verplicht de ‘gevangenhokken’ schoon te houden. Een thuiswer-

ker dus. Naast zijn salaris had hij recht op de vrije woning onder het 

raadhuis.  

 

In de loop van die 18de eeuw en begin 19de veranderde geleidelijk 

aan het gebouw, zowel aan de buiten- als de binnenkant. De be-

staande ramen werden vervangen door schuiframen met kleinere 

ruiten. Inwendig werden de grote ruimten verdeeld in meerdere ver-

trekken. Dat was ook nodig omdat het raadhuis intensiever werd 

gebruikt doordat in en na de Franse tijd (1794- 1813) langzaamaan 

het bestuursorgaan op Franse leest geschoeid werd. De ‘Maire en 

zijn Assessoren’ kwamen er voor overleg bijeen, later werd dat B en 

W. De gemeenteraad vergaderde er bijna iedere week. Er moest 

ruimte komen voor de Burgerlijke Stand. De gemeentesecretaris en 

zijn helpers kregen er een werkplek. Bovendien werd er een nieuwe 

functie in het leven geroepen, die van kantonrechter. En alles en ie-

dereen moest aparte vertrekken hebben op het raadhuis. Zo heeft er 

onder andere in 1839 - in verband met uitbreiding van de kanton-

rechtspraak – weer een inwendige verbouwing plaats gehad. 

Verder zijn in de loop van de tijd de luiken verdwenen. Toen in 1862 

de voor- en westgevel ook nog met postlandse cement besmeerd 

werden, had het raadhuis veel van zijn oorspronkelijke uiterlijk ver-

loren. 
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Raadhuis in de 19de eeuw 
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In 1908 verhuisde de kantonrechter naar een nieuw gebouw en 

kwam er weer ruimte vrij, maar toch bleek onderhand een grondig 

herstel van het raadhuis noodzakelijk. Er zaten op verschillende 

plaatsen scheuren in het gebouw die steeds groter werden. Men zag 

wel in dat er niet zo maar verbouwd mocht worden, omdat het ge-

bouw grote oudheidkundige waarde had. Maar voor een goede res-

tauratie had Oirschot geen geld. In 1918 klopte de gemeente aan bij 

de provincie om financiële steun, maar die gaven klaarblijkelijk niet 

thuis. In 1931 ging men hogerop naar Den Haag maar ook daar 

kwam de goedkeuring en de financiële steun niet met de volgende 

postbestelling terug. Eindelijk – in 1937 – werd subsidie toegezegd 

en kon men het jaar daarop aan een restauratie beginnen, tenminste 

aan de onderverdieping. De laatste bewoners- de Familie van Beers - 

hadden de woning al een paar jaar eerder verlaten. Architect A. Kok 

had ondertussen een tekening en bestek gemaakt. Het werd geen 

verbouwen, maar restaureren, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke 

staat. 

Bij het breekwerk aan de onderverdieping ontdekte men dat de oor-

spronkelijke vloer en daarmee ook het niveau van de markt wel 50 

cm lager heeft gelegen. In de loop der tijden moet die dus een halve 

meter opgehoogd zijn. Die vloer bracht men weer op het oude (lage-

re) peil. Zo is de raadskelder ontstaan die eigenlijk geen kelder is. 

De deskundigen kregen in de gaten dat niet volstaan kon worden met 

een gedeeltelijke restauratie maar een algehele restauratie vereist 

was en daar begon men in 1939 aan, nadat veel instanties er zich 

mee bemoeid hadden. 

 

Enkele opvallende punten van de restauratie, behalve het ontstaan 

van ‘de kelder’: 

• De bepleistering aan de buitengevel werd weer verwijderd. 

• De aankondigingborden aan weerszijden van de stoep verhuisden 

naar de oostzijde en daarvoor in de plaats kwamen er twee kleine 

ramen.  
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• De arrestantencellen werden niet herbouwd omdat er cellen in 

het veldwachterhuis waren. Alleen de cel boven op de zolder 

bleef. 

• De ramen en kozijnen werden gerestaureerd en er werden weer 

vensters gehangen, die overigens rond 1960 weer verdwenen 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadhuis na + 1960, zonder luiken 
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Na de oorlog kreeg de secretarie al weer gauw te maken met ruimte-

gebrek. In 1952 reeds maakte architect A. Kok - nog bekend van de 

restauratie - een plan tot uitbreiding van het raadhuis met het daar-

achter staande brandweerhuisje, wat niet uitgevoerd is. Later ging 

men nog verder en de opzet werd: uitbreiding binnen het gehele ge-

bied dat omsloten werd door Nieuwstraat - Kerkstraat – Torenstraat. 

De woning van de Familie Smetsers - Huize (Stad) Diest - zou ge-

bruikt worden als oudheidkamer. Monumentenzorg was in 1963 in 

principe al akkoord met die uitbreiding en architect Vermeulen had 

de tekeningen al klaar. Maar ook dat plan is niet doorgegaan. In 

1976 besloot de raad het oude parochiehuis met aanhorigheden te 

kopen om daar een geheel nieuw administratiegebouw te bouwen. 

En zo geschiedde. Op 12 december 1979 werd de eerste spade in de 

grond gezet voor nieuwbouw en in de zomer van 1981 konden de 

ambtenaren het oude raadhuis verlaten en het nieuwe gemeentehuis 

betrekken. 

Het oude raadhuis/gemeentehuis werd in 1984 verhuurd aan Van der 

Steen antiquairs. 

 

Zegt het voort!   Zegt het voort! 

Van verschillende besluiten, en vooral de verordeningen, die na rijpe 

‘deliberaties’ door onze ambtenaren en vroede vaderen op het raad-

huis genomen zijn en waren, moet en moest natuurlijk ‘kond gedaan 

worden aan den volke’. Met andere woorden, de ‘Orskotse’ mensen 

dienden en dienen toch op een of andere manier te weten te komen 

wat er op het gemeentehuis voor hen en over hen ‘bekokstoofd’ 

wordt. Tegenwoordig staan ons daarvoor verschillende wegen ter 

beschikking zoals de krant, de weekbladen, de bibliotheek en het 

gemeentehuis waar besluiten ter inzage liggen. Maar in de eeuwen 

die voor ons liggen bestond dat natuurlijk niet. 

In de eerste eeuwen van het bestaan van ons raadhuis, toen er nog 

weinig Oirschottenaren de kunst van het lezen machtig waren, had 

men daarvoor de publicaties die omgeroepen werden. Zoiets was in 

de 17de en 18de eeuw meestal het werk van de vorster. Staande, las 
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hij ‘vanaf de paye van den raethuyse alhier’ de nodige ordeningen en 

verordeningen en ‘waarschouwinge’ voor. 

Nu had het weinig zin om zomaar in het wilde weg op de pui te gaan 

staan roepen dat iets verboden of geboden is. Daarom koos men daar 

in het verleden een vaste tijd voor: de zondagvoormiddag. Het ligt 

een beetje voor de hand dat ‘na de zondagsdienstdienst’ – de katho-

lieke of hervormde – de meest geschikte tijd was, als vele ‘boeren 

burgers en buitenlui’ toch in het dorp waren. Om een paar voorbeel-

den te noemen:  

Op 17-6-1763 wordt per publicatie weer eens gewaarschuwd voor 

brand en wordt verboden: ‘het tabakrooken op de straaten en hee-

renwegen. Degene die betrapt wordt, zal terstond verbeuren ƒ3,- . 

Ter prompte voldoeninge van de betaling zal hem ‘immediaat’ wor-

den ontnomen zijn opperkleed en hoed.’ 

Op 18-11-1774 wordt er ‘ten laatst male geordonneert en gewaar-

schouwd dat de ingezetenen en nabueren rondom de kerkhof  hunne 

mest- en stronthopen zo op het marktveld als op het Lieve Vrouwe-

kerkhof leggende te ruymen en te amoveren’. 

Deze manier van publiceren, waar meestal ‘clockenslagh elf uur’ aan 

vooraf ging, en die eindigde met de oproep: ‘Zegt het voort! Zegt het 

voort!’, heeft eeuwen lang stand gehouden, zij het in de loop der 

tijden gedaan door andere functionarissen. Nog in het begin van de 

20ste eeuw kon je de mensen een gesprek horen beginnen met de 

vraag: ‘Bende al nar de gebooi wezen lösteren’? 

Soms ook moest de klepperman (volgens het reglement van 1827), 

wiens taak het eigenlijk was om ’s avonds en ’s nachts de tijd om te 

roepen en te waarschuwen bij rampen, in opdracht van de burge-

meester het een en ander rondroepen. Later, toen de meeste Oir-

schottenaren zelf konden lezen en zelf wel wisten hoe laat het was, 

en de klepperman van het toneel verdween, kreeg de dorpsomroeper 

die taak toegewezen. Onze laatste dorpsomroeper was de bekende 

Jantje van Esch. 

 

Naast het omroepen had men voor onze geletterde voorvaderen, die 

de leeskunst wel machtig waren, nog een andere manier van publice-
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ren. Toen in 1692 het raadhuis een grote onderhoudsbeurt kreeg, 

moest de aannemer ook ‘maken een beurtien (bordje) lank 3 voeten 

en breet 2 voeten met eenen lijst daerboven, om voor het raethuys 

gehangen te worden tot het opplecken van de placaten’. 

Placaten zijn publicaties van geboden en verboden opgelegd door het 

landsbestuur of door het dorpsbestuur. Maar ook in vroeger tijden 

had Oirschot al zijn vandalen. Zo kwam er bijvoorbeeld in juli 1758 

een klacht bij het dorpsbestuur binnen ‘dat er kwaadaardige perso-

nen zijn die zich verstouten de publicaties van het bord van het raad-

huis te scheuren’. Later heeft het gemeentehuis twee aankondiging-

borden aan weerszijden van de ingang onder het bordes gekregen. 

Bij de restauratie van 1939 zijn die vervangen door raampjes en 

werd er een nieuw aankondigingbord gemaakt aan de oostzijde van 

het raadhuis, breed 2,50 m (verdeeld over 3 vakken ) hoog ongeveer 

1 meter. 

Het bord hangt er nog. Velen van ons hebben daar nog ooit ‘ônge-

plèkt gehangen’ om de Oirschottenaren ‘kond te doen’ van een 

voorgenomen huwelijk. Nu nog hangen onze gemeentebodes daar 

regelmatig publicaties op. Zouden die nog - in deze tijd van radio, 

telex, fax en website – door iemand gelezen worden? 

 

Clari v. Esch- v. Hout 
Informatie: 

Oirschotse resolutieboeken en losse archieven R.H.C. Eindhoven 

Campinia no 32 ,schrijver onbekend 

Campinia no 73 J.Leyten 

Gemeentearchief Oirschot 

Herinneringen Oirschottenaren 

 

 

 

 



30______________________________________________________________ 

OIRSCHOT IS BRABANT! 
 

Onlangs werden we gebeld door een mevrouw uit Helmond, wiens 

vader gewerkt had bij de Technische Dienst Son. Zijn naam was de 

heer Ligtvoet. Hij kwam natuurlijk veel in ‘het veld’ en liep zo wel 

eens tegen een aantal foto’s op en/of maakte ze zelf. In de verzame-

ling, die ik vervolgens meekreeg om te kopiëren zat ook een interes-

sant krantenartikel. Het is geschreven in juni 1946 en gepubliceerd 

in het ‘Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad’ van 8 juni 1946. Het 

beschrijft Oirschot, dat zich trachtte te ontworstelen aan de gevolgen 

van de oorlog. 

 

HET ‘GLORIA’ ZAL MORGEN WEER IN EEN DEEL VAN DE 

OUDE ST. PIETERSKERK WEERKLINKEN 

 

De wereld gezien vanaf een der banken op de Markt te Oirschot is 

verre van somber. De kastanjeboomen, die het marktveld omringen, 

hebben weliswaar geen brandende kaarsjes meer, maar de warme 

Juni-zon geeft ieder blad en elk blaadje een gouden randje; ook de 

geveltjes langs de Markt hebben gulden contouren en goud zit er ook 

in de blonde krullen van het jochie dat daar ginds bij de pomp met 

zijn hondje stoeit. De gevels der huizen zijn laag, ze zijn geel of wit 

gesausd, het dak is rood, de vensterluiken groen, al het overige 

houtwerk is oker-bruin. Hier en daar komen er voegen en scheuren 

in het pleisterwerk. Ook de gezichten der oudjes, die naast me op de 

bank hebben plaats genomen, vertoonen vele rimpeltjes. Midden op 

het plein staat een lommerrijk prieel, dat is de muziektent, ook is er 

de pomp en het knaapje, dat nog altoos met zijn hond speelt. Verder 

is er alleen maar rust, diepe rust soms even ruw verscheurd door een 

voorbij daverende auto motor. En over dit alles staat de Juni-zon en 

de blaren der boomen zeven het zonnelicht in duizenden gouden 

spatten. 
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Geschonden dorp 

Als ik me echter omdraai versombert de wereld als met één slag: de 

St.Pieters-kerk! 

Deerlijk verminkt staat daar de trouwe toren. Zijn trotsche toren is, 

murw gebeukt door het wreed kanon, in puin gevallen. Dit was eens 

de toren van Oirschot, dit wàs Oirschot. 

Hij heeft alle goed en kwaad met Oirschot meegemaakt. Hij zag hoe 

de Gelderschen het dorp platbrandden, hij zag Maarten van Rossum 

en het smeulend spoor dat hij achter liet. De toren zag de droeve 

eindelooze stoet, die zich grafwaarts spoedde, toen de ‘zwarte dood’ 

hier rondwaarde. Hij zag de gevolgen van andere pestilenties en 

tormenten; hij zag de priesters vluchten en hij moest machteloos 

toezien toen de kerk, in hervormde handen, allengs van haar luister 

werd ontdaan. Hij zag ook de schimmen der Staatsche ruiters, die het 

lijk van Maria ab Angelis, de godvruchtige carmelites, kwamen op-

graven en ontvoeren. Hij zag de muitende Spanjaarden en de plunde-

rende ‘Staatschen’, hij zag ook de Franschen. Hij zag hoe de katho-

lieken in een schuurkerkje gedekt met een strooien dak, hun heilige 

geheimen vierden terwijl onder aan zijn voet een handjevol protes-

tanten de baas speelden in zijn groote wondermooie kerk. De toren 

zag tenslotte de Duitschers en de Engelschen,de laatsten plaatsten 

hem op den brandstapel, dat was 2 October 1944. 

Een dag later moest de bevolking evacueeren. Achter de angstig 

wegtrekkende stoet kleurde zich de hemel bloedrood. Eerst op 24 

October brak voor Oirschot het uur der bevrijding aan. 

 

De St. Pieterskerk 

Dit Godshuis, waarvan een oud geschiedschrijver getuigde, dat het 

‘na de hoofdkerk te Den Bosch de grootste en fraaiste kerk der ge-

heele Meierij was’ is geheel opgetrokken uit. baksteen met banden 

van tufsteen. Het heeft een kooromgang en het had twee zeer fraai 

gesneden koorbanken uit bet begin der 16de eeuw. De kerk is vrijwel 

geheel uitgebrand, alleen de muren, de pilaren en tweederde van den 

toren b1even, hoewel erg gehavend, staan. Het mag dan ook wel een 

wonder heeten, dat men onder deskundige leiding van Ir. C. Geenen 
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uit Eindhoven, er reeds in geslaagd is middenship, koor en koorom-

gang onder de kap te krijgen en wat meer zegt, morgen wordt dit 

gedeelte van deze aloude kerk wederom voor den eeredienst inge-

bruik genomen: een groote dag dus, en voor Pastoor de Vries èn 

voor Oirsçhot. 

Het verlies der koorbanken is helaas onherstelbaar, ieder die de vele 

beelden, allen staaltjes van ambachtelijk kunnen, eens zag, zal besef-

fen wat dit beteekent: het waren gebeden in hout. 
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Andere bezienswaardigheden 

Allereerst is daar dan, verscholen achter de huizen die het marktveld 

omzoomen, het aloude Mariakerkje, thans Hervormde kerk. Aan-

vankelijk moet hier het kapittel gehuisvest geweest zijn. In 1648 

wordt ook dit bedehuisje aan de katholieken ontnomen, en wordt het 

gebouwtje als boterwaag gebruikt. Daarom wordt het doorgaans bo-

terkerkje genoemd. Het is een der oudste kerkjes van Nederland. 

Ook is de behuizing, welke thans St. Franciscushof heet, een bezoek 

waard. Het hoofdgebouw heeft een halsgevel, bekroond door een 

halsmotief. Het is trouwens toch merkwaardig, dat Oirschot zoovele 

halsgeve1s bezit. Dan is er nog de kapel van O. L. Vrouw ten Heili-

gen Eik. Het verhaal wil dat ± 1400 eenige herders een Mariabeeldje 

vonden en het vastmaakten in een eik. De faam van het beeldje was 

dra verspreid en zelfs in den tijd der plakaten trok het menigen pel-

grim. Dit was een doorn in het oog van den toenmaligen Heer van 

Oirschot, die, omdat zijn kasteel in het gehucht Spoordonk stond, 

ook Heer van Spoordonk werd genoemd. 

Luister hoe een oud vers dit vertelt: 

 

De woeste heer op Spoordonks slot, 

Heeft voor den Heiligen Eik slechts spot. 

Wekt hem te vroeg der pelgrims zang? 

Of maakt hun vroomheid 't hart soms bang? 

Hij roept zijn knechts en zegt hun: ‘Ga 

naar den vermolmden eik en sla 

tot splinters stam en tak en beeld’, 

Zij beven, maar hun heer beveelt, 

En angstig gaan zij naar den boom 

En heffen de aksen op, vol schroom, 

Zij slaan, maar zie geen splinter splijt, 

Wel is hun aks haar scherpte kwijt, 

Zij toonen ’ t sidd’rend aan hun heer, 

De ruwe ridder spot niet meer. 
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En zoo is de vereering van dit simpel beeldje, ondanks alle tegen-

werking, tot in onze dagen levendig gebleven. 

 

De stoel 

Een stukje over Oirschot zou niet volledig zijn zonder de levensloop 

van den Oirschotschen stoel. Deze industrie groeide uit de talrijke 

timmerwerkplaatsjes waar men den oerouden Brabantschen stoel 

met biezen zitting maakte. De gebroeders Teurlincx emigreerden 

naar Amerika, maar kwamen vrij spoedig in Oirschot terug, waar zij 

begonnen met de fabricage van een stoel van een geheel nieuw type: 

de Amerikaansche stoel, later algemeen Oirschotsche stoel genoemd, 

vooral toen omstreeks 1880 met de machinale vervaardiging kon 

worden begonnen en de stoel in serie kon worden geleverd. 

Een gunstige bijkomstigheid was de populier, die hier in deze stre-

ken veelvuldig voorkomt, zitting en rug van den stoel worden name-

lijk van deze houtsoort vervaardigd. Natuurlijk hebben wij eenige 

fabrieken bezocht. Algemeen was de klacht over materiaalschaar-

schte, vooral nu Finland denkelijk geheel - en Oost-Europa voor een 

goed deel - zal zijn uitgeschakeld. Men zal dus nieuwe bronnen moe-

ten aanboren. Merkwaardig is, dat de eigenlijke Oirschotsche stoel 

niet meer de hoofdschotel vormt van het menu, alle fabrikanten heb-

ben zich langzamerhand gespecialiseerd, de een maakt huiskamer-

stoelen van een wat meer gezelliger type, de ander café- en theater-

klapstoelen, weer een ander legde zich toe op kerkmeubelen, of z.g. 

‘karaktermeubelen’. Zeer vele handen vinden in deze fabrieken werk 

en het is deze industrie vooral die de naam Oirschot uitdroeg tot ver 

buiten onze grenzen. 

 

Op het raadhuis 

Geen wonder dan ook, dat op de smeedijzeren lamp met Oirschot-

sche emblemen, die de burgemeesterskamer siert, de Oirschotsche 

stoel niet vergeten is. Burgermeester E. Steger toont mij dit kunst-

zinnig werkstuk, alsook de andere schatten die zijn voornaam raad-

huis herbergt. Nog juist voor den oorlog van hun verstikkende stuc-

laag bevrijd,toonen de muren den aandachtigen toeschouwer een 
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levendig spel van steen en voeg, vorm en kleur. Ook de kelder is van 

zijn pleisterhuid ontdaan. Onder de gemetselde gewelven staat daar, 

zich van haar waardigheid bewust, de groene tafel en daarop de 

voorzittershamer: Oirschot's vroede vaderen vergaderen dus in de 

kelder. 

 

Besluit 

Dat moest helaas het einde van ons te vluchtig bezoek aan Oirschot 

zijn, en in het landelijk hotelletje met de zware zolderbalken en de 

rood-bruin geschilderde deuren, met de gemakkelijke 0irschotsche 

stoelen en waar op de witte muren meerdere schilderstukken van 

Antoon Kruyssen voor een kleurrijke accent zorgen, nemen we af-

scheid van Oirschot, niet met een ‘vaarwel’ maar met een ‘tot spoe-

dig weerzien’, want in Oirschot klopt nog altoos het onvervalschte 

hart van Brabant! 

 

Overgenomen uit het Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad van 8 

juni 1946 door Han Smits 

 

 

 

 

 

 

Eigen Aardigheidje 

Op het einde van de 19de eeuw moeten de Oirschotse inwoners de 

kans krijgen bij de vergaderingen van de gemeenteraad aanwezig te 

zijn. Echter het publiek moet afgescheiden zijn van de raadsleden. 

Daar de ruimte – op de eerste verdieping van het raadhuis – maar 

krap aan is, doet iemand het voorstel dan maar een hekje te plaatsen 

tussen raad en publiek. Dat stuit op protest van een raadslid. ‘Want’, 

zo betoogt hij, ‘dan moeten de raadsleden met hun lange benen over 

het hekje klimmen en dat is een raadslid onwaardig’. 
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