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Gedurende de wintermaanden oktober t/m maart:
maandagmiddag van 14.00-16.00 uur
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Hebben we het vorige seizoen afgesloten met een busreis naar
Zutphen, voor het bestuur begon het nieuwe seizoen al weer in
augustus. Behalve de eerste vergadering was daar de uitreiking van
het Heemkundewisselschild, dit jaar gewonnen door het viertal van
gilde St. Sebastiaan.
In september waren we met een stand aanwezig in de Enck bij de
manifestatie ‘Maand van de Ouderen’. Ook op de Open
Monumentendag waren we present met een stand, nu in de kelder
van het oude raadhuis.
Voor de leden begon het nieuwe seizoen in diezelfde maand met de
traditionele fietstocht. Op zaterdag 16 september zijn we met een
groot aantal leden via Oirschotse en Boxtelse binnenwegen naar
Boxtel gefietst, waar we - de deelnemers per auto meegerekend een
groep van ongeveer 40 personen - een deskundige rondleiding
kregen in de pas opgeknapte Petruskerk. Na het bezoek aan Boxtel
fietsten we weer op Oirschot aan, waar de koffietafel klaar stond in
De Stapperij aan de Spoordonkseweg.
De eerste ‘binnenactiviteit’ was in oktober. Ter gelegenheid van het
55-jarig bestaan van onze vereniging was het een bijeenkomst met
een feestelijk tintje, gehouden in de Harmoniezaal van St. Marten.
Enkele leden - tevens lid van St. Catrien - droegen voor uit (meest)
eigen werk, we konden meezingen met liederentafel Santé en
tenslotte deelnemen aan een heemkundige quiz: Ken je Dorp.
Misschien voor herhaling vatbaar.
Wat betreft de heemkamer is ondertussen het winterrooster
ingegaan, wat inhoudt dat de kamer voorlopig open is iedere
maandagmiddag van 14.00-16.00 uur. Loop gerust eens binnen om
wetenswaardigheden op te doen of om gewoon gezellig te buurten
met gelijkgestemden. Neem ook gerust een kennis of familielid mee,
zodat die eveneens kennis kunnen maken met onze vereniging.
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Ledenbestand
We hebben weer enkele nieuwe leden bij kunnen schrijven in ons
bestand, die we vanaf deze plaats van harte welkom heten:
Mevr.Weststrate en de heren van Haaren, Schut, Severijns en Vinke.
Afgemeld hebben zich mevr. Hurley en de heer en mevr.
Vorstenbosch.
Bestuurswisseling
In januari 2007 zal er een bestuurslid afscheid nemen. En nu zijn we
naarstig op zoek naar nieuwe kandidaten die het bestuur willen
versterken. Hierbij de nadruk op kandidaten, want we willen ons
bestuur uitbreiden. We zijn tot de conclusie gekomen dat een aantal
van vijf bestuursleden te klein is om alle activiteiten in goede banen
te leiden, of om die activiteiten te ontplooien die we eigenlijk zouden
willen uitvoeren. Daarom doen we langs deze weg dringend een
Oproep:
Wie van onze leden wil zich actief inzetten voor onze vereniging
en zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. En wie van
onze leden wil een of andere activiteit van onze vereniging misschien samen met een ander heemlid - op zich nemen.
Immers zonder actieve leden kan een vereniging niet bestaan en
die groep is bij ons maar zeer klein. Dus, schroom niet en laat
iets weten aan een van onze bestuursleden
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REACTIES
Wij, als redactie, vinden het fijn als leden reageren op artikelen van
ons tijdschriftje. Dat is immers een bewijs dat ze gelezen worden.
Marcel van der Heijden reageerde onder andere op het onderschrift
van de foto uit het vorige nummer betreffende de
veldwachterswoning in de Dekanijstraat. Inderdaad is daar het
woord gebouwd weggevallen. De foto van de woning is niet van
1906/1907, maar de woning is in die tijd gebouwd.
Op de vraag uit onze vorige editie wat de Hanze was, meldt hij:
De Hanze was de R.K. Vereeniging van den Handeldrijvenden en
Industriëlen Middenstand.
Deze zogenaamde katholieke standsvereniging had diocesane
afdelingen, en in het geval van Oirschot zal dat wel de afdeling van
het bisdom Den Bosch zijn geweest waar het om ging. Die
vereniging, inziende dat scholing heel belangrijk was om vooruit te
komen, spande zich erg in om in allerlei steden en dorpen
opleidingen van de grond te krijgen. Bij dat tekenen moet je meer
denken aan technisch, dan aan artistiek tekenen. De naam van de
vereniging is ontleend aan de laat-middeleeuwse samenwerking
tussen verschillende steden in het oosten des lands (bv. Zwolle,
Kampen en ik meen ook Zutphen, waar de heemkundekring pas
geweest is) die handel dreven met elkaar en met steden aan de
Oostzee: dit handelsverbond heette immers de Hanze.
Tot zover de reactie van Marcel van der Heijden.
Waarschijnlijk zijn de tekenscholen uit die tijd de eerste voorlopers
van de latere ambachtscholen.
Midden jaren dertig van de vorige eeuw werd in Oirschot, vooral
door toedoen van de Oirschotse meubelfabrikanten, (weer) een
avondtekenschool opgericht, waarin naast de algemene vakken
vooral les werd gegeven in meubeltekenen, constructietekenen en
bouwkunde. De oprichting van de ambachtschool of LTS in 1959 is
hieruit voortgevloeid.
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In het volgende nummer van Van den Herd treft u een uitgebreid
artikel aan over het ontstaan van de ‘Hanze’ in het bisdom ’s
Hertogenbosch.
Als reactie op datzelfde artikel weet Theo van de Loo te melden dat
er een oliemolen heeft gestaan in de Kanaalstraat. De molenaar was
Klaas Princee. In de archieven van Oirschot wordt ene N(icolaas)
Princee vernoemd als eigenaar van een graanmolen op zuiggas. Of
het hier om dezelfde Klaas gaat en om dezelfde molen is onduidelijk.
WIE – WEET – WIE – EN WAAR

Weet u wie dit is? Graag een telefoontje naar
Clari van Esch-van Hout, telefoon 0499-575260
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UIT HET OIRSCHOTSE ROOMSE LEVEN (5)
Elk half jaar krijgt de heemkunde een periodiek toegestuurd van de
paters Montfortanen. In de aflevering van juli 2006 werd uitvoerig
ingegaan op het feit dat het 125 geleden was dat de Montfortanen
zich vestigden in Schimmert. En dat feit zou gevierd worden.
Schimmert heeft voor veel Oirschottenaren een zeer bekende klank,
vooral voor oud-leerlingen van de Antoniusschool, zoals ik. Want
bijna elk jaar verdwenen er zesdeklassers richting dat dorp ergens in
Limburg. Naar het seminarie van de Montfortanen, wisten we. Die
zag je dan - behalve in de vakanties in de kerk - voorlopig niet meer
terug. Ik herkende seminaristen in die vakantieperiode in de kerk aan
hun ontzettend dikke kerkboek met veel kleurige lintjes en de manier
waarop het gedragen werd. Het woord kerkboek was eigenlijk te
min; dat was een missaal. Een bezit om jaloers op te zijn en dat
achting voor de bezitters ervan afdwong. Van al die Stratense
Schimmertse seminaristen kan ik overigens maar één persoon
bedenken die werkelijk priester is gewijd. Toch heeft het begrip
Schimmert me altijd geïntrigeerd. Dit en het jubileum brachten me
op het idee een oud-leerling van dat seminarie te vragen zijn
herinneringen aan zijn seminarietijd voor ons op papier te zetten. En
aan wie kon ik dat beter vragen dan aan mijn vroegere buurjongen
Frans Roefs, nu woonachtig in Liempde, zoon van Driek Roefs van
’t Legend.
En dat trof; want laat hem juist bezig zijn met het samenstellen van
een boekje vol herinneringen van oud-seminaristen aan hun
Schimmertse jaren. Een boekje dat ondertussen al is uitgebracht en
wel bij menige oud-leerling in de kast zal staan. Voor ons,
Oirschotse heemkundekring, wilde hij wel een verkorte versie van
zijn eigen herinneringen aan zijn Schimmertse jaren op papier zetten.
Hierbij laten we dus onze gastschrijver Frans Roefs, zelf aan het
woord.
Clari van Esch-van Hout
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HERINNERINGEN AAN HET KLEIN
SEMINARIE VAN DE
MONTFORTANEN IN SCHIMMERT
Ik ben geboren in Oirschot in 1942. Na de lagere school in 1955
wilde ik graag naar het seminarie. Missionaris worden, vonden de
mensen in Brabant in die tijd een heel mooi ideaal voor een jongen
van 12 jaar. Twee van mijn neven (Kees en Jan Roefs uit Spoordonk,
Jan is overleden) zaten al in Schimmert op het kleinseminarie van de
Montfortanen. In het doodarme Afrikaanse land Malawi werkte toen
mijn onlangs overleden heerneef pater Jan van Dooren uit
Oostelbeers. In Suriname heeft mijn tante zuster Cornelio nog voor
de melaatsen gewerkt. Ik was onder de indruk van de verhalen van
missionarissen en als ik grote groepen fraters van Bijsterveld, het
grootseminarie van de Montfortanen in Oirschot, in toog met koord
en rozenkrans, langs ons huis zag wandelen en prentjes uitdelen aan
de kinderen begon het bij mij te kriebelen.
De grote reis naar Schimmert
Mijn oom Piet van Gisbergen uit Hilvarenbeek, toen nog de enige
autobezitter in de hele familie, bracht mij in 1955 samen met mijn
ouders voor de eerste keer naar Schimmert in een prachtige oude
Ford. Ik had een grote koffer bij me. Daar zaten de spullen in, die in
de prospectus van de apostolische school Ste. Marie vermeld stonden
als de noodzakelijke, dan wel wenselijke uitrusting voor een
seminarist. Later moest ik de reis zelfstandig maken. Zo ging ik voor
het eerst van mijn leven met de trein: opstappen in Best, overstappen
in Eindhoven op de trein naar Sittard en daar de LTM-bus nemen
naar Schimmert. Deze bus stonk verschrikkelijk. Ik werd er altijd
onwel in.
In Schimmert aangekomen zag ik heel veel paters, die met een gulle
lach iedereen verwelkomden. Ze waren blij met de grote aanwinst.
We werden naar de slaapzaal voor de kleintjes geloodst. Dat
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betekende veel trappen lopen met een zware koffer. Gelukkig kreeg
ik hulp van een grote jongen. Voor het eerst hoorde ik Limburgs
praten. Het heeft jaren geduurd voor ik dit taaltje goed kon verstaan.
Toen ik het jaren later zelf probeerde te praten tegen mensen uit de
omgeving, vroegen ze meestal uit welk dierbaar Limburgse oord ik
eigenlijk kwam. Ik gebruikte een soort Limburgs, dat ze nog niet
kenden. Ik hoorde natuurlijk een mix van Limburgse dialecten op
school en sprak dan ook een mix.

Hoofdingang klein seminarie te Schimmert

Slaapzaal
De eerste avond op de slaapzaal was het feest. Er werd druk gekletst,
geroepen en ook met kussens naar elkaar gegooid. De slaapzaalpater kwam waarschuwen, dat we nu echt stil moesten zijn. Toen het
na een tijdje toch weer onrustig werd, is die pater erg boos
geworden. Hij vroeg wie er praatte. Ik stak, heel dom natuurlijk,
spontaan als eerste mijn vinger op. Ik werd meteen naar het donkere
trappenhuis afgevoerd en moest daar op mijn knieën zitten. De pater
is vervolgens kennelijk in diepe slaap gevallen en ik ook. Ik schoot
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wakker, toen een broeder, die waarschijnlijk even naar de WC ging,
bijna over mij heen struikelde. Hij vroeg geschrokken wat ik daar
toch deed en bracht mij weer terug naar mijn bed.
De eerste weken op het seminarie waren erg leuk. Nieuwe vriendjes
leren kennen, elkaar een beetje uitproberen, de omgeving verkennen,
voetballen, tafeltennissen, biljarten, kaarten. Toen de nieuwigheid
eraf was, kwam echter de heimwee. Vooral in het weekend, waarin
de Limburgse jongens uit de nabije omgeving vaak bezoek kregen en
verwend werden met versnaperingen, miste ik de huiselijke haard.

Pas met Kerstmis ging ik voor het eerst naar huis. In de
herfstvakantie (die werd sortie genoemd) was er ook wel
gelegenheid om naar huis te gaan, maar de Oirschottenaren kozen er
die keer heel stoer voor om in Schimmert te blijven hangen. Ze
konden dan allerlei spannends beleven en voelden zich ook veel
vrijer dan thuis. Zo’n grote reis maken voor enkele dagen was erg
kostbaar, dus vonden de ouders het prima, dat ze hun kroost een
10______________________________________________________________

tijdje langer niet zagen. Toen ik, na bijna vier maanden, rond Kerst
eindelijk weer bij de kachel zat in onze boerderij in Oirschot leek ik
de Oirschotse spraak kwijt te zijn. Toen mijn broers en zussen
hartelijk begonnen te lachen omdat ik ‘hooghollands’ sprak, drong
het pas tot me door, dat ik een beetje vervreemd was geraakt van het
gezin. ‘Prot nou us gewóón’ zei mijn oudste broer Kees op zijn
Oirschots en als door een schok kwam mijn moerstaal ineens weer
terug. Heerlijk was die vakantie.
Na kerst ging een deel van de groep naar de VK, de Voorbereidende
Klas, ook wel aangeduid met de Franse benaming Septième. De rest
ging door naar de eerste klas, de Sixième. Verder had je de
Cinquième, de Quatrième, de Troisième, de Poësis en de Rethorica.
Die Septième had een heel goede functie als eerste opvang voor
jongens, die erg moesten wennen aan alles wat anders was dan ze
gewend waren. Ik kwam van de Stratense school en dan was in die
tijd de overstap naar een seminarie (met het volledige
gymnasiumprogramma!) nog erg groot.
Het seminariegebouw
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Het seminarie was in carré gebouwd rond een binnencour. In het
begin liep ik verloren door al die grote gangen op de verschillende
verdiepingen. Ik kreeg een uitgebreide rondleiding van een oudere
student om alles beter te kunnen vinden. Het hoofdgebouw had een
statige voorgevel met een mooie ronde trap naar een imposante
voordeur. In dit hoofdgebouw waren de kamers van paters en
broeders, de spreekkamers en de recreatiezalen. In de rechtervleugel
had je beneden de cloître met pingpongtafels en biljarttafels, het
kamertje van de prefect met het loket, waar het snoep bewaard werd,
dat je na de bezoekdag moest inleveren en waar ook de
gezelschapsspelen te leen waren. In die buurt was ook een
apotheekje, bij toerbeurt bemand door één van de oudere studenten.
Op het terrein waren verder een toneel/sportzaal, bakkerij, slagerij,
timmerwerkplaats, een grote speelplaats ‘de cour’ genoemd en een
voetbalveld.
De refter
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In de refter had je grote zwarte tafels, waaraan 10 jongens konden
zitten. Aan het hoofd van de tafels van de lagere klassen hadden
oudere jongens de functie van tafelchef en sous-chef. Zij hielden
toezicht op orde en netheid aan tafel en een correcte verdeling van de
stevige kost. Boter kregen we in mondjesmaat, één pakje per tafel.
Dit werd vakkundig verdeeld in 10 gelijke blokjes. Je moest
uitkomen met één blokje en dat was voor een goede eter als ik een
hele toer. Er was een broeder, die vond, dat wij erg veel aten. ‘Ze
eten tot de keutel op de stoel staat’ was zijn gevleugeld gezegde. Je
had vaste plaatsen en iedere leerling beschikte over een laadje voor
de servet in een servetring en het eigen bestek, dingen waarvan ze
thuis nog nooit hadden gehoord in die tijd. Na afloop van de maaltijd
ging er een bak rond met warm water. Daarin kon je je bestek
schoonmaken en vervolgens afdrogen met je servet. Sommige
jongens bewaarden ook etenswaren van thuis in dit laadje of in de
keuken. Dit was alleen toegestaan aan jongens met een bepaald
dieet. Zoetigheid was toegestaan en stroop was altijd vrij
verkrijgbaar. Die stroop was van Canisius uit Schinnen, een merk,
dat nog steeds bestaat. Limburgers smeerden overal stroop op, niet
alleen op de kaas, maar ook op de vrijdagse haring. Heel typisch
vond ik ook wel de grote Franse mokken, zonder oor, waaruit we
thee dronken. Je had een bepaalde techniek nodig om die goed vast
te houden, met één wijsvinger op de rand, de duim voor en de pink
achter. Later heb ik ze in Frankrijk nog wel eens gezien, maar dan
als soepkommen.
Tijdens een gedeelte van de maaltijd werd er voorgelezen vanaf een
lezenaar, tot het verlossende sein ‘Tu autem Domine miserere nobis’
(Heer erbarm u over ons’) gegeven werd. Iedereen antwoordde dan
‘Deo gratias’ (God zij dank) en dan mocht je ‘godzijdank’ eindelijk
wat praten met elkaar. Sommige verhalen waren overigens erg
spannend en werden zeer goed voorgelezen. Ik vond het soms wel
eens jammer, dat het 'tu autem' een abrupt einde maakte aan deze
spanning. Er waren ook jongens, die misschien een beetje
woordblind waren en bijzonder slecht voorlazen. Pater van Mulken
kon hier slecht tegen en liet soms op strenge/bestraffende toon een
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zin net zolang herhalen, tot hij tevreden was. Ik heb meegemaakt, dat
een jongen hier niet tegen kon en in tranen uitbarstte.
De paters zaten aan een grote tafel vooraan. De student, die de beurt
had, moest de paters serveren volgens de etiquette: links het lege
bord weghalen, rechts een nieuw bord neerzetten.
Nette manieren leerden we uit het boekje: ‘Savoir vivre’
Het reglement
Je stond op om half zeven. Je werd gewekt met de oproep
'Benedicamus domino' (laten we de Heer zegenen) waarop je
antwoordde 'Deo gratias' (Gode zij dank). Als pater Janssen geen
antwoord hoorde, schopte hij een keer flink tegen de rand van je bed.
Het leven op het seminarie verliep volgens een vast patroon.
Studeren, lessen volgen, religieuze activiteiten enz. vonden plaats op
voorgeschreven plaatsen en tijden. Tijdens vrije middagen en
zondagen was er tijd en accomodatie voor hobby’s, sport en spel,
zang, muziek enz..
Om 10.00 uur was er een avondgebed, waarna we ons begaven naar
onze chambretten.
Vrije tijd
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Ste Marie bood enorm veel vertier: wandelen (de lagere klassen nog
onder begeleiding van de wandelpater), voetballen, hokken (balspel
op de cour), ringen (soort tennis), biljarten, tafeltennissen, kaarten,
dammen en schaken.
Vooral aan voetballen werd veel tijd besteed. Als je een goede
voetballer was, telde je echt mee. Er was een schoolelftal, dat
uitkwam tegen middelbare scholen en seminaries in de omgeving.
We voetbalden tijdens bijna iedere pauze op de cour. Vooral als de
Limburgse jongens tegen de rest speelden, ging het er fel aan toe. In
de winter werd er geschaatst op een ondergelopen weiland en later
op een schaatsbaan in Geleen.

Cultuur
Er werd heel veel aandacht besteed aan toneelspelen, zowel
klassieke stukken van bijvoorbeeld Vondel en Shakespeare als
luchtige stukken. Verder werden grote ludieke acts opgevoerd bij het
Sinterklaasfeest. Tijdens zgn ‘missiefeesten’ werd de missionarissen,
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die in het land waren een mooi programma geboden met film, toneel,
lezingen en sport.
Missie actie en religieus leven
We brachten veel tijd door in de kapel: Iedere ochtend om 06.50 uur
morgengebed en H. Mis en iedere avond rozenhoedje en
avondgebed. Regelmatig was er een lof. In mei kwamen we iedere
avond samen voor de lourdesgrot onder de bloeiende seringen.
Verder was er ieder jaar een retraite.
Romiak
In 1958 werd de Romiak, de Rozenkrans Missie Aktie, opgericht
door een Monfortaan met als doel missionarissen te voorzien van de
nodige rozenkransen. De onderdelen hiervoor werden met spuitgietmachines gemaakt in Maastricht. Op Ste Marie werden vrijwilligers
gevraagd om met tangetjes rozenkransen te monteren van de
aangeleverde kralen, hartjes en kruisjes. Sommigen waren op ieder
vrij moment met deze rozenkranstangetjes ijverig aan het frunniken.
Miva-loten en missiekalenders verkopen
In de vakanties kregen we missiekalenders en MIVA-loten mee naar
huis. De MIVA was de Missie-Verkeersmiddelen Actie. Sommigen
maakten er een sport van om in korte tijd een record te bereiken als
verkoper.
Inkleding
Na het eindexamen vond de plechtige inkleding plaats van allen, die
door wilden gaan naar het noviciaat, de voorbereiding op het leven
in een kloostergemeenschap. Je kreeg tijdens de
inkledingsplechtigheid de grote zwarte toog aan met het koord om je
middel.
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In Oirschot vragen mensen nog wel eens: “Hedde ge ok opt
simmenarie gezete en hedde de klere nog on gehad?” Hieronder ziet
u het bewijs.

Frans Roefs
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FIETSPAD OIRSCHOT - BOXTEL
Drie keer eerder al heb ik in Van den Herd een artikel geschreven
over de Oude Grintweg en dit wordt dus de vierde aflevering.
Dikwijls hoor je mensen die iets te vertellen hebben, met enige
overdrijving roepen: ‘Daar kan ik wel een boek over schrijven!’ Dat
zou ik over deze weg echt wel kunnen. Nou ja, een klein boekje dan.
Stof genoeg, want deze verbindingsweg tussen Oirschot en Boxtel
heeft een hele geschiedenis achter de rug. Hij is wellicht in zijn ruim
150-jarig bestaan als het ware een lijdensweg geweest voor de
verschillende opeenvolgende gemeenteraden.
Nu de voorbereidingen voor de aanleg van een fietspad langs deze
weg op een eind lopen, is het misschien interessant om het een en
ander op papier te zetten van dat andere fietspad. Jawel, dat andere
fietspad. Het toekomstige pad immers is niet het eerste fietspad dat
langs de Oude Grintweg aangelegd is. En ook niet het eerste dat
‘veel struif heeft gekost’ voor het er werkelijk lag. De geschiedenis
heeft zich - zelfs in ergere mate - herhaald.

Oude Grintweg bij café de Bocht, nog niet ‘verhard’
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Nog een keer: wat er aan vooraf ging.
Midden 19de eeuw had Oirschot, na veel moeite, discussies en
wrijvingen met buurgemeente Boxtel, een nieuwe grintweg gelegd
van de kern van Oirschot tot aan herberg de Keulse Kar op Boxtels
grondgebied. Hierbij de nadruk op Oirschot, want Boxtel haakte, na
alle meningsverschillen, af. Maar al vlug kreeg de gemeente,
vanwege de hoge kosten, moeite met het onderhoud van de weg. Dit
ondanks een tolheffing. Na een jaar of vijftien was de weg dan ook
niet meer als een grintweg te herkennen en raakte de naam Oude
Grintweg in zwang. Later werd dit de officiële naam. Vooral
vanwege die hoge onderhoudskosten wou Oirschot van de weg af en
overdoen aan de provincie, maar die was niet erg happig.
Op het eind van de 19de eeuw wilde Boxtel wel onder bepaalde
voorwaarden het gedeelte van de Oude Grintweg dat door haar
gemeente liep, overnemen. In 1900 kwamen Oirschot en Boxtel
hiervoor bijeen om over die voorwaarden en de toestand van de weg
te praten. Dit resulteerde in het volgende besluit van 1 april 1901:
‘Aan de gemeente Boxtel over te dragen in eigendom, beheer en
onderhoud met de daarin gelegen kunstwerken, den grintweg van
Oirschot naar Boxtel, voorkomende op de legger der openbare
wegen en voetpaden, in de gemeente Boxtel.’
De overname betrof dus het gedeelte van de weg dat lag in de
gemeente Boxtel. Ook de beplanting, door onze gemeente
aangebracht, en het voorpootrecht in dat deel gingen hierbij over op
Boxtel.
Ondertussen was - op het einde van de 19de eeuw - de fiets in
opkomst. Eerst alleen het speeltje van elites, maar nadat rond 1885
het huidige type fiets ontworpen en ontwikkeld was en tenslotte in
1888 de luchtband, werd de fiets in ons land langzamerhand een
algemeen gebruiksvoorwerp. Nou ja, algemeen; de mannen, en
vooral de jeugdige, eerst natuurlijk. De vrouwen waren er niet op
gekleed en fietsen was vooreerst nog zeer onvrouwelijk.
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Fietsen over voetpaadjes langs akkers en weiden of door
karrensporen was natuurlijk verre van ideaal. Daarom werden er
langzamerhand speciale fietspaden aangelegd.
Hierin was de ANWB heel actief, ook in onze regio. De Algemene
Nederlandse Wielrijdersbond was in 1883 al opgericht als
Nederlandse Velocipedistebond. Die naam werd in 1885 veranderd
in de eerdergenoemde meer bekende naam. In 1906 lag er van deze
vereniging een groot fietspadenplan voor onze regio.
Of dit de gemeenteraad op de gedachte heeft gebracht om een
fietspad aan te laten leggen tussen Boxtel en Oirschot, of dat het idee
van de ANWB is uit gegaan, is niet bekend, maar in april van dat
jaar 1906 werd er in een raadsvergadering over gediscussieerd en
werden er plannen gemaakt. De ANWB onderzocht de Oude
Grintweg en kwam tot de conclusie dat zo’n pad niet duur hoefde te
worden, want onder het zand was nog genoeg grint aanwezig.
Bovendien kon men als harde ondergrond mooi het puin van de in
1904 ingestorte kerktoren gebruiken. U ziet het: elk nadeel had toen
al zijn voordeel. Men schatte dat de kosten voor het Oirschotse
gedeelte van het rijwielpad niet boven de ƒ 410,00 uit zouden
komen.
Er werd contact opgenomen met de gemeenteraad van Boxtel om te
polsen hoe zij over een fietspad dacht. Boxtel reageerde positief,
maar toen was het ondertussen al 1908. En daar bleef het voorlopig
bij.
Totdat er in december 1909 een verzoek bij de gemeente
binnenkwam van een zekere C.C. Vogels en 48 andere personen,
mogelijk bewoners van de Oude Grintweg of omgeving. Een
verzoek om de aanleg te bevorderen van een rijwielpad OirschotBoxtel over de zgn. Oude Grintweg. Het onderwerp werd weer op de
agenda van de gemeenteraadsvergadering gezet en waarschijnlijk is
er weer kontact opgenomen met de ANWB. Die liet in februari 1910
weten dat er waarschijnlijk bij de aanleg geen materiaal gekocht en
aangevoerd hoefde te worden, omdat dat nog rijkelijk aanwezig was,
vooral aan de zijkant van de weg. Begrijpelijk als je bedenkt dat
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door veelvuldig gebruik van de weg met paard en kar, het losse
wegmateriaal in de loop van de tijd naar de kant geschoven was, die
zodoende hoger was komen te liggen als het middengedeelte. De
ANWB gaf tevens aan, de oostelijke berm van de weg als meest
geschikte plaats te vinden voor de aanleg van het fietspad (de
fietspad, zeggen wij in Oirschot). Bij een eventuele aanleg was zij
bereid 1/3 deel van de kosten voor haar rekening te nemen, tot een
maximum van ƒ 300,00. Dit wel onder bepaalde voorwaarden:
1. De aanleg moest door één of beide gemeenten worden uitgevoerd
en er zou pas betaald worden als het pad klaar en in orde bevonden
zou zijn.
2. Het onderhoud zou voor beide gemeenten moeten komen; ieder
voor zijn deel.
3. De wegencommissie van de ANWB achtte het tot stand komen
van één gedeelte van het pad toeristisch gezien niet van belang. Men
wilde alleen mede financieren bij de aanleg van het hele traject
Oirschot-Boxtel.

Daarop werd er in februari 1910 weer contact opgenomen met onze
noorderburen. De kosten voor de aanleg werden voorlopig geraamd
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op een bedrag van ƒ950.00. De beide gemeenten kwamen overeen de
ANWB voor te stellen de weg aan te laten leggen door die
vereniging, met bijdragen van beide gemeenten tot een maximum
van ƒ 600.00, te verdelen naar het uitgestrekte aantal km per
gemeente. Voor Oirschot besloeg het traject 5933 meter en voor
Boxtel 3057 meter. Het onderhoud zou ten laste van betrokken
gemeenten komen; ieder voor hun eigen deel. Ter beveiliging en ter
afscheiding van de straatweg zouden op onderlinge afstand van ± 25
meter paaltjes geplaatst worden. Over een eventuele beplanting op
haar grondgebied kon de Oirschotse gemeenteraad het onderling nog
niet eens worden.
Nu was de ANWB weer aan zet. Haar reactie kwam in april 1910.
Zij kwam met een nieuwe begroting. Er was namelijk een nieuwe
inspecteur van haar wegencommissie in functie getreden en die had
heel andere inzichten over de aanleg van een fietspad. De begroting
kwam nu uit op een bedrag van ƒ1202,74. Deze inspecteur stelde
voor de provincie in te schakelen en daar subsidie aan te vragen en
zodoende de kosten gelijkmatig te verdelen: voor ieder van de
partijen ¼ van de kosten: de Provincie, de ANWB, Oirschot en
Boxtel.
Vermoedelijk zat Oirschot die verhoging van de begroting toch niet
lekker, want in de gemeenteraadsvergadering van mei 1910 kwamen
B en W met het voorstel om het fietspad op haar grondgebied
gewoon in eigen beheer aan te leggen en aan te sluiten op het al
bestaande fietspad over Kinderbosch/Lennisheuvel. Over dat plan is
verder in de archieven niks terug te vinden. Waarschijnlijk is het in
een gemeentelijke la of prullenbak terechtgekomen.
Ondertussen scheen men in Oirschot toch al bezig te zijn aan de
voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van eiken. Er werd
gedebatteerd over welke nieuwe beplanting er moest komen en waar,
over de plaats van de grensscheiding met Boxtel en zo meer.
Volgens raadslid Van de Ven was de loop die van het
‘Pannenhuisje’ afkomt de scheiding. (Het pannenhuisje of het
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pannenhutje stond in de omgeving van de tegenwoordige
Schutskuil.) Ook van Boxtelse kant bleek men al wel
voorbereidingen te treffen. Maar alles bij elkaar schoot het toch niet
erg op.
Het was september 1911 toen er weer een gewijzigde (de 3de)
begroting opgemaakt werd door Boxtel in overleg met de ANWB.
Men kwam nu op een geraamd bedrag van ƒ3562,07½. (halve centen
bestonden toen blijkbaar nog)

Het lijkt er op dat Boxtel het voortouw van Oirschot overgenomen
had. Zij had ook een verzoek aan de provincie gestuurd om een
bijdrage in de kosten van 50% en raadde Oirschot aan hetzelfde te
doen. Een jaar later - december 1912 - kwam er bericht van
Gedeputeerde Staten dat Oirschot en Boxtel een renteloos voorschot
van de provincie zouden kunnen krijgen in de kosten van aanleg en
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eenjarig onderhoud van het rijwielpad in een bedrag van ten hoogste
ƒ3218,00.
Ondertussen was er ergens in de voorbije jaren de beslissing
gevallen het fietspad niet aan de oostkant, maar aan de westelijke
kant van de Oude Grintweg te leggen.
Het is wel duidelijk dat Boxtel inderdaad de regie in handen
genomen heeft en dat zij vaart achter de verwezenlijking van het
project wilde zetten, toen zij in februari 1913 een schriftelijke
aanmaning naar Oirschot stuurde om ten spoedigste met de aanvang
van de voorbereidende werkzaamheden te beginnen.
Er werd een bestek van aanleg gemaakt dat, na enige veranderingen,
in april 1913 goedgekeurd werd.
Bestek
Artikel 1:
De uit te voeren werken bestaan in het maken van een rijwielpad van
Boxtel naar Oirschot op den westelijke berm van den Ouden
Grintweg, breed 1.20 m in 2 perceelen.
1ste perceel: onder de gemeente Boxtel, lang 3057 m na aftrek van 19
overpaden, lang 71 m breed 0,70 m.
2de perceel: onder de gemeente Oirschot lang 5933 m na aftrek van
9 overpaden, lang 76 m, breed 0.70 m.
De afstanden zijn door piketten aangeduid, die 100 m van elkander
zijn geplaatst.
Voor de techneuten onder ons in het kort nog enkele technische
gegevens uit het bestek:
Er moet een sleuf gemaakt worden van 1.20 m.breed, waar
verhardingsmateriaal ingestort wordt van kolensintels, dat vast
gestampt en gewalst moet worden. Was er in de 2de begroting nog
sprake van puin van de kerktoren als ondergrond, in dit bestek wordt
daar met geen woord meer over gerept. Voor het inwalsen moet een
wals gebruikt worden van ± 3000 kg bespannen met 2 paarden met
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een voerman van boven de 23 jaren. De genoemde overpaden
moeten gemaakt worden van vlakke straatklinkers op hun kant in het
zand in keeperverband.
Ter beveiliging van het pad moet de aannemer op onderlinge afstand
van ± 25 m dennenhouten paaltjes leveren en plaatsen, die met
kopersulfaat en matolin(?) ingesmeerd moeten worden tegen bederf.
Op perceel 1 moeten 4 waarschuwingsborden komen en op
Oirschots gebied 6.
Na de dag van de eerste oplevering en goedkeuring blijft het
onderhoud gedurende een jaar voor rekening van de aannemer.
Tot zover enkele technische gegevens.
Op 3 juni 1913 vond de openbare aanbesteding plaats in het
gemeentehuis van Boxtel. Ene Van Meersbergen werd de gelukkige
aannemer en het werk zou gebeuren in opdracht van B en W van
Boxtel en onder toezicht van de gemeenteopzichter van Boxtel, H.
Dekkers. Ook betaalde Boxtel verscheidene voorschotten voor
Oirschot, die ze later natuurlijk verhaalde op Oirschot.
Waarschijnlijk werd er nu vrij vlug begonnen met het project. In
oktober van dat jaar 1913 lag het werk even stil omdat er niet aan
kolengruis te komen was, maar in juli 1914 leverde de aannemer het
werk op en nadat het rijwielpad Oirschot-Boxtel door A. de Bruin,
opzichter van de Provinciale Waterstaat, gekeurd en in orde
bevonden was, kon de aannemer de eerste termijn van de
aanneemsom beuren. Na nog een jaar van onderhoud door de
aannemer en weer goedkeuring door Provinciale Waterstaat, moest
in juli 1915 de 2de termijn betaald worden.
En nu was het verder de taak van Oirschot om het fietspad op haar
gebied goed te onderhouden. Elke 3 maanden werd de toestand
gecontroleerd door de provincie en daarvan werd een verslag
gemaakt, dat, voorzien van commentaar, naar onze gemeente
gestuurd werd. Natuurlijk kwamen er na een paar jaren regelmatig
gebreken aan het fietspad, zoals kuilen (putten) in het pad, gruis
weggezakt, ontbrekende paaltjes of paaltjes die niet meer te zien
waren door het hoogopgeschoten gras enz. enz. In 1929 gaf de
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provincie het advies het bovenste deel van de paaltjes wit te verven,
zodat ze beter zichtbaar werden. Voor velen van ons zullen die
paaltjes met hun witte koppen langs fietspaden nog wel een bekend
beeld zijn. En wie van ons is nog, als kind zittend achter op ‘de
pakkendrager’, beentjes wijd gespreid om niet tussen de spaken te
komen, met zijn of haar voeten tegen zo’n paaltje ‘geknotst’? Au!

In 1927 wilde de heer Verspaandonk grint rijden voor 93 ct de meter

Uit de bewaarde verslagen blijkt dat het fietspad over het algemeen
beter onderhouden werd dan de Oude Grintweg zelf, totdat in 1939
die Grintweg verhard werd met asfaltbeton. Tja, als er een nieuwe
gemakkelijke, harde, brede weg ligt, gaat men natuurlijk niet meer
over het moeilijker berijdbare fietspad rijden. En dan schiet er
binnen de kortste keren het gras en het onkruid hoog op.
Uit een verslag van 1941 blijkt dan ook dat het pad niet meer
bereden werd en de gemeente Oirschot zich niet meer verplicht
voelde het pad te onderhouden. Doch de provincie wees er op dat het
een door de provincie gesubsidieerd rijwielpad was en het zodanig
onderhouden moest worden. Dus beloofde Oirschot beterschap.
Ook in januari1942 werd er nog - zij het niet van harte - onderhoud
gepleegd, maar bij de volgende controle bleek het er weer
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verwaarloosd uit te zien en 2 jaar later was er van het hele fietspad
praktisch niks meer te bespeuren. Toch bleef de provincie
hardnekkig verslagen en aanmaningen sturen om er iets aan te doen
en beloofde Oirschot elke keer het pad een opknapbeurt te geven,
maar veel actie zal ze niet ondernomen hebben. Waarschijnlijk had
de gemeente in die oorlogsjaren wel iets anders aan haar hoofd. In
1945 - de oorlog was voorbij - drong het tot de provincie door dat er
geen fietspad meer was en liet men verdere controle achterwege.
Dat was het einde van het rijwielpad Oirschot - Boxtel.
Totdat we in mei 1975 in het Streekbelangen konden lezen:
‘Raadslid Knillis van der Schoot vraagt in een raadsvergadering om
in verband met de binnenkort te houden wenszittingen van de
ruilverkaveling om alvast gronden vrij te houden voor de aanleg van
een rijwielpad langs de Oude Grintweg.’
Dat is waarschijnlijk het begin van de herhaling van de geschiedenis.
Clari van Esch-van Hout

Inf: Oirschotse gemeentearchieven
R.H.C. Eindhoven
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DE MOORD IN RAAMSDONKVEER?
Nee, ’t gaat over een moord in Oirschot. Ik weet er nog veel van
omdat ik destijds gegevens over de omgebrachte man verstrekt heb
aan de politie. Ik was toen boekhouder bij brouwerij De Kroon, die
eigenaar was van het verkooppunt van de vermoorde Jan
Schoenmakers uit ‘de Oase’ aan de Eindhovensedijk 19 te Oirschot.
Maar voordat ik het zal hebben over ‘de Oase’ en het drama eerst
iets over de voorgeschiedenis.
Sommigen zullen het zich herinneren: vóórdat de ‘autostrada’ (zeg:
de snelweg Tilburg - Eindhoven) er lag, liep er een fietspad met
daarlangs een zandweg met diepe karsporen naar Eindhoven,
richting Legerplaats. Later zijn beiden verhard. Ge moet het viaduct
met de harde weg en het langslopend fietspad dat er nu ligt,
wegdenken. Niks geen autoverkeer, hoogstens een boeren erdkar, die
kwam uit het Ekersven, van het Paterskuiltje of gewoon uit de hei.
Ook regelmatig de platte kar van Graard van Hersel met tonnen
etensafval van de soldaten. Graard mende het paard, maar veel
hoefde hij de teugels niet te hanteren want tegenliggers waren er
zeldzaam en het paard wist de weg naar het dorp. Wat het paard ook
kende? De oude tramwagen van Floor en Martha Kroon. De
tramwagen, met erachter wat hokken waarin men huisde en sliep, lag
langs het fietspad in de bosrand en een eindje schuin erachter
woonde de hennenpriester Ant. Donders, die ooit bij Ford in Detroit
gewerkt had.
Ik dwaal af: ik moet terug naar de tram met als vaste passagiers de
uitbater en zijn vrouw. Daar kwam allerhande volk, ook veel
soldaten, en natuurlijk Graard (want het paard hield er stil) en wat
volk van de hei en van Eindhoven. Veelal goei volk, ‘mêr ’t heugsel
ging daar dikwijls uit’ zoals we vroeger in Oirschot zeiden. Veel bier
en stiekem een borreltje waren schering en inslag. Natuurlijk ook
snoepgoed voor de dagjesmensen en de jeugd, die zich in een
eenvoudige speeltuin konden vermaken. Het was de tijd dat Jan
Brandenburg en zijn Fien met een woonschuit in de zwaaikom lagen.
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Later zijn die naar Australië vertrokken (met een andere soort boot
!!). Zoals gezegd: er kwamen Jan en Alleman en het ging er ooit
gezellig en gemoedelijk aan toe. Van uitspattingen heb ik nooit
gehoord. Floor kwam, als ik me niet vergis, uit Rotterdam en Martha
was een Groningse. Ze ‘boerden’ er goed en leefden vredig en
genoten volop van de sociale contacten. Wellicht was er wel eens
iemand dronken, maar dat komt in de beste families voor, zeker in
het toenmalige Oirschot. Martha zong altijd van ‘Alle rode kool is
rood, alle groene kool is groen en als je zwaar bezopen bent geef je
je schoonmama een zoen!’ Er was een zeker Januske, die wel eens te
diep in het glaasje keek en als er dan ’n rondje viel zei Martha: ‘en
jij, Januske, krijgt niks want je bent zo’n vies manneke’. Janus
antwoordde dan: ‘Ik krijg ôk wê, ouw wijf’. In die geest ging het
eraan toe.

De consumptiewagen die bij de speeltuin ‘de Oase’stond en die beheerd werd door Floor Kroon en
tante Martha
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Martha nam ’t op kleine schaal niet zo nauw met het mijn en dijn als
het aankwam op spullen die de Heer in de vrije natuur in overvloed
gestrooid had. Zo herinner ik me dat er ooit een feestje in ‘de tent’
gegeven werd toen één van de vaste bezoekers iets te vieren had.
Martha zou een goeie, stevige pot koken en die zou verorberd
worden onder het genot van het nodige vocht. Het zou zeker een
prettige avond worden. Ze had al het nodige gerei voor het
klaarmaken in huis. Er moest nog wel vlees gehaald worden op De
Sport in Boxtel (de NCB-winkel) en aardappelen en groenten. Het
feestvarken mocht zeggen wat hij graag at en die koos voor spruiten
(het zal wel in de voor-winter geweest zijn als de nachtvorst de
spruiten lekkerder maakt). Maar Martha had geen spruiten (trouwens
ook geen kinderen!) en destijds waren de groenten nogal prijzig. Ze
had echter een oplossing: ze gaf gewoon een jongeman met de
mooie naam Steef de opdracht maanspruiten te gaan plukken. De
jeugdige, onbezoedelde Steef dacht dat het een bekend merk groente
was en vroeg aan Martha waar die te krijgen waren. ‘Maanspruiten
dat zijn spruiten’ zei de kasteleinse, ‘die je bij maanlicht pikt!’ Dicht
bij het Nonnenbos aan de Wintelresedijk staan er genoeg. Een kôksel
zal men niet missen”. Verder gaat het verhaal niet, alleen dat het een
daverend feest is geworden. Verder weet ik niet of de feesteling de
groente naar wens heeft gehad, dat zou je Steef moeten vragen.
Tegen Steef zei ze in een stillere periode: ‘Steef, ik ga even op mijn
bed leggen (ze zei ‘leggen’ en niet ‘liggen’), ik ga even op mijn bed
leggen, maar als er een goudvisje komt moet je me wekken’. Die
werd dan geplukt als het even kon!!
Zo verliep het leven voor hen heel gewoontjes en rustig. Totdat er
zich mannen van het kadaster in de bossen rontelom vertoonden. Het
waren zelfs klanten, maar de al lang lopende geruchten dat er een
rijksweg juist daar moest komen, dreigde werkelijkheid te worden.
Daarvan werden ze onrustig. Er werden links en rechts piketplaatjes
langs het fietspad en in het bos geslagen en de mare werd steeds
sterker: het betrof afbakening van de nieuwe weg. De heren van
Rijkswaterstaat wonden er geen doekjes om: Floor en Martha
zouden met hun aan het hart gebakken tram midden op de rijbaan
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komen liggen. Voor een echte tram ging men niet opzij, voor hun
verblijf bleef er niets anders over dan te verkassen. Met behulp van
de brouwerij en met medewerking van veel hogere instanties is dat
gelukt. Er kon heel schuin tegenover (aan de kant van het kanaal
dus) een stuk grond gehuurd worden van een particulier, namelijk
van Sjef van Heesch (of was het schoonvader Gerrit Elshof, de
kastelein van ‘De Beurs’). Een andere Sjef, Sjef de Goeij en zijn
Mina, hadden daar ook een bosje, maar die wilden niet meewerken
aan zo’n drankhok van ontucht.
Er werd een ruim houten gebouw geplaatst, zoals gezegd aan de kant
van het kanaal, een meter of tien van het fietspad vandaan en ten
westen van het huis van Nol Vacant, die eigenlijk Van Ostade heette.
Nu woont er Piet van de Biggelaar, de zoon van Marte en Dien
(Marte verschijnt dadelijk nog op het toneel).
Het lokaal stond onder een rij eikenbomen met daartussen mast,
geriefhout en bossage. Er was plaats voor een aangepaste speeltuin
met grotere schommels en ander speeltuig. Men ging erop vooruit en
dat deed het echtpaar Kroon al spoedig de onzekerheid en trubbel
vergeten. De geachte cliëntèle hielp met het verhuizen en ook dat zal
in dubbele betekenis ‘gesmeerd’ verlopen zijn. Floor is kort daarop
gestorven en begraven bij de Oude Toren in Woensel. Martha kon
het niet alleen aan. Ze had wel helpers, maar die hadden soms andere
dingen op het oog. Op zeker moment stond het haar tegen en is zij
vertrokken naar haar geboortestreek. Sindsdien heb ik nooit meer
iets van haar vernomen. Na een poosje leeg gestaan te hebben, heeft
Huubke van Lijssel (die café Bloemendaal uitbaatte, vooraan het
Eindhovense fietspad tegen het kanaal aan) het een tijdje erbij
gedaan, maar dat haalde niet veel uit. Er kwam nog een huurder uit
Best, Versteden meen ik, maar ook dat was geen succes. Toen
verscheen Jan Schoenmakers, een Philips-gepensioneerde vrijgezel
uit Eindhoven ten tonele. Jan was geboortig uit Boxtel en een jaar of
vijfenzestig oud. Herbergier zijn was voor hem een mooie afleiding
en het leverde ook nog wat op. Jan opende op zaterdag 17 maart
1962 ‘De Oase’, een gemoderniseerde zaak, zoals de uitnodiging
luidde.
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Als uitbater blonk hij niet uit. Kastelein zijn is een vak apart. Ge
moet eigenlijk ‘onder het biljart geboren zijn’, dan heb je het in je.
Jan was een doodgoeie man en te goeder trouw. Hij had onder
andere een plakboek over een reis naar Rome, die hij ooit gemaakt
had. Daar genoot hij van. Omdat er allerlei slag volk kwam, werd hij
te grazen genomen. Veel zal hij niet verdiend hebben, maar hij had
tijdens zijn werkzame leven spaarzaam geleefd en dat geld had hij in
huis. Naderhand bleek dat hij spaargeld in een ouwe sok onder het
matras had liggen. Ik denk dat Jan ook schrik had. Hij was
gewoonweg bang, niet voor niets had hij een aks in de spoelbak
liggen. Het zou zijn dood gaan betekenen.
Er werd veel gekaart aan de ‘stamtisch’ en Jan deed ijverig mee. Af
en toe rommelde hij wat onder de tapkast en voorzag de klanten van
het Oirschotse Kroonbier met (als niemand het zag) ooit een
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borreltje jenever. Jan pimpelde zelf mee en om de tel niet kwijt te
raken liet hij de lege flesjes altijd bij de klant op tafel staan. Dat was
slim om misbruik tegen te gaan. Voor de veiligheid had hij verder
een tweetal grote honden rondlopen die de goedwillende klanten
kenden. Er viel wel eens een stukje kwatta af voor de beesten.
Zoals gezegd, er kwam allerlei volk in zijn etablissement: goei volk,
zoals de meeste militairen, maar ook zwervers die moeilijk in te
schatten waren als het ging over eigendomsrecht! Eén zwerver
kwam met enige regelmaat, iemand met een brommerke. Jan had het
niet op die loslopende lui en het hield ook nette bezoekers àf. Soms
waren er kinderen bij die zich in de speeltuin vermaakten als pa en
ma uitrustten van het fietstochtje in de natuur.
Jan had ooit een maagbloeding gehad en dat werkte niet goed op zijn
humeur en belette hem in zijn corvée-werk. Het was binnen
smoezelig en groezelig. Ge merkte dat er een vrouwenhand ontbrak.
Alhoewel, er is ooit een vrouwspersoon achter de tap aanwezig
geweest en het gerucht ging dat zij wel eens met mannen de
Wintelresedijk opging, de bossen in. Jan had dat niet in de hand en,
zoals gezegd, hij dronk nogal mee. Moderne caféhouders doen dat
zogenaamd ook, maar die drinken van een borreltje met klaar water!
Jan dronk het originele en zodoende sliep hij zijn roes wel eens uit
tot ver in de namiddag. Kortom, de zaak verslofte. Hij ging
bijvoorbeeld slordig om met de overgordijnen: half dichtgetrokken,
uiteen gerafeld en scheef hangend. Dat zou nog een rol spelen toen
getuigen al dan niet gezien hadden of er licht brandde op de bewuste
late avond. Hoe dan ook: op de avond/nacht van 8 op 9 augustus
1967 speelde er zich een bloedig, droevig, aangrijpend drama af. Jan
werd meedogenloos gedood door een slag met zijn eigen bijl in zijn
achterhoofd terwijl hij aan de grote tafel zat. Onverhoeds moet hij
van achteren zijn neergeslagen. Het hoofd werd als het ware
ingeslagen en Jan moet onmiddellijk dood geweest zijn. De stoel
waarin hij zat, was een zogenaamde Thonet-armleunstoel (een
Oostenrijks ontwerp), zoals die toendertijd veel in cafés
voorkwamen. Nog lang heeft die gehavende stoel, temidden van de
rest van de inventaris, in een opslagplaats bij de Oirschotse brouwer
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gestaan. Als ik dat gevalletje zag, moest ik dikwijls denken aan de
arme man en zijn gruwelijk einde.
Vóór op de tafel bleken glazen en flesjes te staan. Jan had dus niks
opgeruimd en zal, misschien wat versuft, aan tafel gezeten hebben.
Heeft hij iemand zien binnenkomen? Is er soms iemand even
(zogenaamd?) achter naar buiten gegaan om te plassen en heeft die
toen onverhoeds de slag toegebracht? Niemand weet het. Velen zijn
gehoord en lange tijd zijn de gangen nagegaan van de personen, die
er die dag vertoefd hadden. Het gezapige leventje in ‘De Oase’ was
wreed verstoord. Buurman Marte v.d.Biggelaar, melkboer, kwam
wel ooit over de vloer bij Jan en maakte er een praatje. Marte leverde
melk en eieren en dat werd altijd prompt betaald. Trouwens ook
andere leveranciers hoefden nooit op geld te wachten.
Op een keer had een grote loslopende hond bij Marte een paar
kippen doodgebeten en Marte verdacht direct een van de dieren van
Jan Schoenmakers. Daarom is hij naar ‘De Oase’ gegaan om zijn
beklag te doen, maar hij trof niemand aan. Een paar dagen nadien
was er nog geen leven te bespeuren. Verschillende mensen kwamen
aan een gesloten deur. Marte had wat rondgekeken maar kon niet
goed binnenkijken. Hij werd toen ongerust en heeft de politie
gewaarschuwd. Die hebben de deur uit het geheng genomen en zijn
naar binnen gegaan. Zij vonden Jan zittend aan tafel met een
bedsprei over zijn hoofd en overal bloed en spatten. Jan moet meteen
morsdood zijn geweest. Huisarts J. Lieshout (onze vroegere
voorzitter Heem!) kon slechts de dood constateren.
Er kwam natuurlijk garen op de klos: de politie zette alles af en
zorgde voor het veiligstellen van vingerafdrukken, o.a. op het
glaswerk. Ook werd een speurhond ingezet en velen werden ge- en
verhoord. Alle vaste bezoekers werden uitvoerig ondervraagd en
vooral een bepaalde zwerver, een oude bekende van de politie, werd
flink aan de tand gevoeld. Deze flierefluiter, die hier en daar in
hooibergen sliep en in duistere cafeetjes kwam, werd zelfs in
bewaring gesteld. Hij was zwaar verdacht, vooral zijn financiën
werden uitgeplozen. Hij handelde in lompen en metalen, o.a. met
woonwagenbewoners uit West-Brabant. Hij was een soort
34______________________________________________________________

Swiebertje, maar dan met kwade inslag, geen met goede inborst. De
zwerver was al eens veroordeeld voor diefstal en inbraak en dus
heeft men hem binnenstebuiten gekeerd, zoals de praat in Oirschot
was. Vooral de gangen van deze zwerver zijn intens nagegaan, maar
alhoewel de politie ervan overtuigd was de dader te pakken te
hebben, konden ze deze man niets maken. Volgens de pers had hij
toevallig dezelfde bloedgroep als de vermoorde. Dat de verdachte
bloedsporen op zijn kleren had, was van een vechtpartijtje waarin hij
tussenbeide was gekomen. Dat bleek waar te zijn. Het schijnt die
avond en nacht tijdens een onweer hard geregend te hebben
waardoor sporen uitgewist zouden zijn. In eerste instantie werd
verdachte veroordeeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, oordeelde
de rechtbank anders. Het kon niet bewezen worden, hij kwam vrij.
Jammer dat DNA nog onbekend was. Jan werd begraven in het
Philipsdorp in Eindhoven op de R.K. Begraafplaats van de parochie.
Aan het uitgebreide onderzoek werkte o.a. de volgende leden van de
Oirschotse politie mee: Verhoef, Hemink, Postuma en Spits. Deze
namen zullen bij velen van ons niet vreemd zijn. Spijtig genoeg weet
ik hun rangen niet.
Ik heb altijd gehoord dat de buit niet groot geweest kan zijn omdat
de verstopte ouwe sok niet was meegenomen.
De Oase werd enige tijd later met de speeltuin afgebroken en thans
ligt de plek er vredig bij.
`De moord in Raamsdonkveer` is folklore geworden. Deze moord in
Oirschot was weggezakt in de vergetelheid.
Daags na Sint-Petrus-Banden 2006
Theo van de Loo.
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