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Openstelling heemkamer
Sint Jorishof 51a
5688 BL Oirschot
Gedurende de zomertijd: maandagavond van 19.00-21.00 uur
Gedurende de wintertijd: maandagmiddag van 14.00-16.00 uur
In de vakantiemaanden juli en augustus is de heemkamer alleen na
afspraak geopend.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u tot 1 januari 2008 aanleveren.
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
Nieuw beleid in 2009
Och jee toch, zult u misschien verzuchten bij het lezen van deze titel.
‘Beleid’. Toegegeven, het is een woord uit de politiek, uit de managementwereld. Maar het is ook een oer-Brabants woord. ‘Zoiets
moete mi beleid doen’, zeiden ze vroeger al. Daarmee bedoelden ze:
goed nadenken over waarom je iets wil doen; goed nadenken wat je
wil gaan doen.
Het bestuur heeft de afgelopen tijd goed rondgekeken, goed nagedacht, gewikt en gewogen, over de toekomst van onze heemkundekring. We worden er geen van allen jonger op en om te zijner tijd het
stokje over te kunnen dragen aan de volgende generatie moet er wel
iemand zijn die het stokje wil aanpakken. Dus willen we graag
nieuwe leden erbij krijgen, leden van een jongere generatie die een
actieve rol willen vervullen in onze kring. We zijn misschien een
beetje teveel in onszelf gekeerd, te weinig naar buiten toe gericht,
om voor die generatie een aantrekkelijke club te zijn. Daar moeten
we iets aan doen. Maar misschien doen we te weinig een beroep op
onze huidige leden om actief te worden. Daar moeten we ook iets
aan doen.
Tegelijkertijd valt ons iets anders op. Het historisch besef neemt af.
Dat is een landelijke, en zorgelijke, trend die ook in de pers veel
aandacht krijgt. Maar in Oirschot is juist veel belangstelling voor
‘vruger’. Sterker nog: daarom is Oirschot zo’n schitterend dorp voor
inwoners en bezoekers. Maar (weer een ‘maar’! Maar ja, dat hoort
bij wikken en wegen) de kennis over ‘vruger’ neemt ook af. Er zijn
straks nog maar weinig mensen die de geur van het vooroorlogse
Oirschot opgesnoven hebben, laat staan dat ze er zo prachtig over
kunnen vertellen.
Nou kan het bestuur, dit alles bekeken, bedacht, gewikt en gewogen
hebbende, de situatie aanvaarden zoals die is, een goed glas wijn
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inschenken en denken: ‘Het zal mijn tijd wel duren’. Maar daarvoor
zijn we geen bestuur geworden. En dus….. hebben we beleid gemaakt. Een aantal plannen, die onze heemkundekring nieuw elan
moeten geven, die nieuwe leden moeten brengen, die laten zien aan
de hele gemeenschap van Oirschot dat we een club zijn die hartstochtelijk geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze regio en van
ons ‘heem’ in het bijzonder. Zonder u, geachte lezer van Van den
Herd, de activiteiten die u kennelijk erg op prijs stelt, te ontnemen.
We hebben een viertal plannen gemaakt die we volgend jaar graag
willen realiseren. Plannen waarin alle overwegingen die hierboven
staan, zijn meegenomen. En hieronder doen we ze uit de doeken.
1. Commissie Studiereizen.
Het bestuur is veel tijd kwijt met het organiseren van de drie excursies (inclusief fietstocht), die we overigens liever studiereizen willen
noemen. Nou is dat organiseren erg leuk werk en we hebben er geen
hekel aan, maar het botst vaak met de andere bestuursverplichtingen.
Het organiseren van een studiereis vereist inlezen vooraf, idealiter
ook het vooraf ter plaatse verkennen van het oord der bestemming,
het vastleggen van afspraken met busonderneming, horeca, musea,
gidsen, etc. Maar vooral ook het bedenken van: wat zouden onze
leden interessant vinden, waar zouden ze nou eens graag naar toe
gaan? Welke tentoonstellingen zijn er dit jaar, waar organiseren ze
dit jaar iets van historisch belang? We zouden het heel fijn vinden
als er leden naar voren zouden willen komen die dat op zich willen
nemen. Uiteraard onder het aegis (zeg maar de beschermende paraplu) van het bestuur. Volgens ons is er meer dan talent genoeg in ons
huidige ledenbestand. Wie biedt zich aan?
2. Nieuwsbrief.
Drie maal per jaar krijgen onze leden Van den Herd. Boeiende verhalen van vroeger, goedgefundeerde geschiedkundige studies, een
herinnering aan het Oirschot dat eens was: iedereen leest het met
plezier. Een veelvoud van het aantal van drie krijgt u aan post in de
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mail of in de brievenbus met uitnodigingen voor lezingen, studiereizen, jaarvergadering, etc. Maar ons bereikt een enorme boel
informatie die we aan onze leden niet goed kwijt kunnen. Soms
stellen we onze leden op de hoogte vlak voor of na een lezing, maar
dan zit iedereen met z´n hoofd ergens anders. Hele mooie cursussen,
tentoonstellingen, interessante ontwikkelingen op heemkundig
gebied: we willen het u graag vertelen.
Daarom willen we alle uitnodigingen omvormen tot nieuwsbrieven.
Heel fijn zou het zijn als onze leden zouden willen toetreden tot het
gilde der computergebruikers, want dan zouden we regelmatig zo’n
nieuwsbrief kunnen laten verschijnen via e-mail. Zo’n digitale brief
heeft geen drukkosten en de bezorgploeg hoeft niet bij nacht en ontij
de brievenbussen langs. Maar we blijven dat wel doen zolang het
nodig is.
De nieuwsbrieven zullen we ook sturen naar personen en instanties
waarvan wij het belangrijk vinden dat ze op de hoogte blijven van
wat wij als heemkundekring allemaal doen en meemaken. En dat is
heel veel.
3. Het Canon van Oirschot.
Dat Oirschot een rijke geschiedenis heeft hoeven wij onze leden niet
te vertellen. Maar we missen een totaaloverzicht. De hoogtepunten
van wat die paar vierkante kilometer rondom onze Sint Pieter door
de eeuwen heen meegemaakt hebben, zouden we graag eens op een
rijtje willen zetten. Het zal ons besef van het belang en van het unieke van Oirschot versterken, het zal ook een waardevol instrument
zijn voor de toekomst. Immers, al die generaties die na ons komen
moeten het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Met een mooie
lijst van, zeg, honderd hoogtepunten kunnen we ook de scholen
voorzien van lesstof. Het Canon van Oirschot, in een aantrekkelijke
verpakking, is ook een visitekaartje voor ons dorp. Wellicht samen te
voegen met dat van de Beerzen, dan kan onze eenentwintigsteeeuwse gemeente van zich laten spreken.
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4. De Heemkundeprijs.
Lest best, zou ik haast zeggen. Want dit idee, dat ineens is opgeborreld tijdens een vergadering en nadien vele malen is herkauwd en
goed bevonden, vormt een uitdaging voor iedereen wie de geschiedenis van Oirschot na aan het hart ligt. We gaan een wedstrijd uitschrijven voor het meest pakkende artikel over ‘vruger’.
Er zijn, denken we, genoeg mensen in Oirschot die graag in de
geschiedenis willen duiken en daarover willen publiceren. Iedereen
die een onderzoek doet naar een onderwerp uit de geschiedenis van
Oirschot (met nadruk op de 20ste eeuw), kan meedingen naar deze
prijs. Het moet natuurlijk historisch onderlegd zijn, maar het hoeft
geen universitaire dissertatie te worden. Het moet in ieder geval
aantrekkelijk zijn om te lezen en liefst gaan over iets waar we (te)
weinig vanaf weten maar dat wel van belang is om te bewaren voor
het nageslacht.
Wat er te winnen valt, welke spelregels er zijn, wordt binnenkort
bekend gemaakt. We hopen op een hele grote respons.
Nu u hier bent aangeland met lezen zult u zeggen: ze willen nogal.
Ja, dat klopt, dat willen we. Omdat we houden van Oirschot en zijn
geschiedenis. Omdat we heel graag willen dat iedereen die dezelfde
gevoelens heeft, lid wordt van onze kring. Omdat we de geschiedenis van ons dorp levend willen houden voor de generaties die na
ons komen.
Dat vindt u toch ook?
Namens het bestuur,
Arthur de Vries
Voorzitter
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FAMILIE BERNAERTS/ VAN ACHEL/
DE KETELAER (III)
(Dit artikel is mogelijk gemaakt dankzij de regesten, die Jan
Toirkens maakte van de Oirschotse schepenprotocollen, waarvoor
mijn grote dank)
Een geschiedenis van het veelbewogen gezinsleven van de zeventiende-eeuwse Oirschotse familie Bernaerts/van Achel/Ketelaers kon
u in de vorige aflevering lezen. De vele ruzies hadden bijna allemaal
te maken met geld, reden waarom ik ook de financiële activiteiten
van Michiel met de verschillende achternamen wilde onderzoeken.
In de schepenprotocollen, de boeken waarin men o.a. alle geldtransacties en zakelijke aktes noteerde die voor de schepenbank passeerden, komt zijn naam zeer veelvuldig voor als een van de grootste
geldschieters in Oirschot. (Banken waren er nog niet, men leende
van elkaar.)
De secretaris maakte op verzoek tegen betaling een akte voor beide
partijen, mede ondertekend door twee schepenen als getuigen. De
schuldbekentenis kon worden verkocht aan derden, als de crediteur
bijvoorbeeld op zwart zaad zat. Bij uitblijven van betaling kon de
schuldeiser met deze brief naar de schepenbank om verhaal te halen.
Aan de hand van deze aktes heb ik geprobeerd de boekhouding van
Michiel te reconstrueren: op welke datum hij hoeveel geld tegen
welke rente aan wie heeft uitgeleend, hoelang die lening duurde en
wat de condities waren. Een ingekorte versie volgt hieronder. (Voor
belangstellenden is een complete versie bij mij te verkrijgen.)
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Jaar
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637

Uitgeleend
F 125
F 150
F 100 + 10 dubbele
hertogenstukken
F 175
F 125
F 55
F 457, 10 stuivers
F 776
F 171
Niets
F 123
F 897, 10 stuivers
Niets
F 804,10
F 75.F 674
F 400
F 150
F 420 + 80 pattacons (f 200)
F 450.F 244, 10 stuivers
Niets
F 100
F 625 + bedrag
verschillende munten
F 500 + 100 pattacons +
diverse muntsoorten
F 200
F 156,50 + 40 pattacons
F 300 + 232 Carolusguldens
F 150

Verschillende leningen
3
1
3
4
2
2
6 (eenzelfde persoon 2 x)
11
3
2
11
10 (eenzelfde persoon 2 x)
1
7
4
2
3
3
3
1
7
6
3
5 (eenzelfde persoon 2x)
2
1
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Wat opvalt is, dat er niet alleen in guldens werd geleend, maar ook
in andere muntsoorten. Zo werd bij de transactie in 1632 bepaald dat
de lening moest worden terugbetaald in 24 kruisdaalders, 2 dubbele
gouden jacobusmunten van Engeland en 2 gouden dubbele Spaanse
pistoletten, goed van goudgehalte en gewicht. In 1633 was dat in 3
dubbele jacobussen, 4 dubbele Hollandse gouden rijders, 9 rosennobels, 20 dubbele dukaten, 1 henrickusnobel, 54 pattacons en 10
stuivers. Om deze verschillende muntsoorten te verklaren volgt een
korte geschiedenis van het geld tot ca 1650.
De oudste Nederlandse munten zijn Keltisch, nog geen munten met
een vastgestelde waarde zoals wij die kennen, maar klompjes goud,
zilver of een legering, die vooral gebruikt werden als offergave en
geschenk. De economie was volledig gebaseerd op ruilhandel.
De munt als betaalmiddel deed hier zijn intrede in de Romeinse tijd,
toen de soldaten in de verafgelegen gebieden werden uitbetaald in
zilveren denarii met een door de staat gegarandeerd gehalte. Deze
vorm van monetarisering bleef beperkt tot kleine gebieden om de
legerkampen en verdween weer met de val van het Romeinse rijk.
Na 400 werd in de behoefte aan geld voor handel met verre landen
voorzien door de goudsmeden, die in eigen ateliers, voor eigen
rekening en op eigen initiatief werkten. Dit had wildgroei tot gevolg.
De Karolingische vorsten streefden naar eenheid in hun rijk, ook op
monetair gebied. In 779 werd onder Karel de Grote een decreet
uitgevaardigd dat de basis werd van veel Europese geldstelsels: er
kwam één munt: een zilveren penning van ca 1,7 gram, waarvan er
240 in een pond gingen, 12 penningen zouden één schelling
uitmaken. Valsemunterij werd bestraft met het afhakken van de
hand.
De periode na 1000 is er een van explosieve groei op diverse gebieden in West-Europa. Nieuwe landbouwmethoden zorgden voor
betere levensomstandigheden en overschotten, die verhandeld
konden worden. Een en ander leidde tot het ontstaan van buitenlandse markten en migratiestromen, waarin de ruilhandel niet meer
volstond en het geldverkeer in belang toenam. Een nieuwe bevol________________________________________________________________9

kingsgroep van kooplieden en burgers kwam op, die er andere
normen en waarden op na hield: de penning verloor snel aan waarde,
door o.a. vermindering van het zilvergehalte en hij werd kleiner.
Door de geldontwaarding en de toegenomen handel kwam een einde
aan de monetaire eenheid: de verschillende staten voorzagen ieder op
eigen wijze in de behoefte aan een grotere en zwaardere munt. In
Brabant werd die gemodelleerd naar de Engelse penning en daarom
sterling genoemd. In het begin van de veertiende eeuw deed ook uit
Florence (florijn – fl) de gouden (=gulden) munt zijn intrede in onze
streken. Ook Franse ‘groten’ circuleerden al spoedig in de Nederlanden. De diversiteit aan munten nam steeds verder toe. Bovendien
sleten munten door langdurig gebruik af, waardoor de waarde verminderde. Omdat de munten veel dunner waren dan tegenwoordig en
geen kartelrand hadden, kon men gemakkelijk met een schaar een
stukje van de munt afknippen, het z.g. snijden van munten. Voor een
koopman of geldwisselaar werd een balans een onmisbaar attribuut.
Het probleem dat er zoveel muntsoorten waren en dat de waarde
voortdurend veranderde, werd administratief opgelost door met een
rekenmunt te werken. De ruilwaarde van een munt werd omgezet in
een standaard rekeneenheid en aldus geboekt. In middeleeuwse
rekeningen werd de gebruikte muntsoort en de koers daarvan vermeld. De bekendste munt was het pond, dat was onderverdeeld in 20
schellingen van 12 penningen.
In 1434 bepaalde Philips de Goede dat er in elk van zijn vier belangrijkste gewesten maar één muntatelier mocht zijn, dat munten moest
slaan met eenzelfde gehalte, gewicht en beeldenaar. In Brabant werd
de ingevoerde stuiver populair. Door oorlogen heerste er aan het
einde van de vijftiende eeuw echter weer grote instabiliteit totdat in
de zestiende eeuw weer een periode van sterke economische groei
aanbrak.
Hierdoor was er weer behoefte aan zwaardere muntstukken, waarin
nu de daalder en de dukaat voorzagen. Na de ontdekking van
Amerika kwam een grote toevoer van goud en zilver naar Europa op
gang. Dit bracht enkele adellijke geslachten ertoe zich te beroepen
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op hun oude recht om zelf munten te slaan. Ze sloegen munten met
een lager gehalte en brachten deze tegen de officiële koers in omloop: zogenaamde hagemunten, die de inflatie opdreven.
Het beleid van de Staten Generaal na 1588 was gericht op een stabiele munt en zij maakten met harde hand een einde aan de hagemunterij. De grote zilveren munten van de Republiek, daalders en
rijksdaalders, kregen al vlug internationaal een goede reputatie
omdat men wist dat er niet mee geknoeid was. Omdat de Republiek
meer importeerde dan exporteerde, raakte het eigen geld op. Daardoor kon het Zuid-Nederlandse geld, dat enkele procenten minder
waard was, het noordelijke geld verdringen. Vooral de door Albrecht
en Isabella geslagen pattacons (waarde 1 rijksdaalder en 50 stuivers)
en ducatons (waarde 3 gulden, 3 stuivers) werden vertrouwde betaalmiddelen. Koperen pasmuntjes waren populair bij het gewone volk
voor de kleine betalingen. De kleinste munten waren de oort-stuiver
(oortje) en de duit, resp. ½ en 1/8 stuiver waard.

De goudweger en zijn vrouw (Quinten Matsijs, 1514)
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Omdat de waarde van de verschillende muntsoorten nogal wisselde
(en dus moeilijk is om te rekenen) ben ik bij berekeningen uitgegaan
van alleen de bedragen in hele guldens. Bij elkaar opgeteld, heeft
Michiel in zijn leven minstens f 8402 uitgeleend (het werkelijke
bedrag is hoger omdat de verschillende muntsoorten niet omgerekend zijn). Gemiddeld per jaar komt dat neer op ca f 280. Dat is een
gigantisch bedrag, als men bedenkt dat het jaarinkomen van een
arbeider in de 17e eeuw ongeveer f 300 bedroeg. De boekhouding
van het gezin van een gehuwde predikant zonder kinderen in 1658 is
bekend: dat gaf f 272,- uit aan voeding, f 88,10 aan huishouding
(turf, licht, schoonmaak) en f 125 aan kleding en linnengoed. Voor
de meeste Nederlanders was het inkomen te laag om van te leven,
maar net iets te hoog om dood van te gaan.
De hoogte van de leningen die Michiel verleende, was gemiddeld ca.
f 79 (weer enkel uitgaande van de bedragen in hele guldens), variërend tussen de laagste van f 21 tot de hoogste van f 400. Op zo’n
grote lening werd dan een huis of akker in onderpand gegeven.
Niet alleen particulieren leenden bij hem. Op 3 maart 1636 verklaren
schepenen en bestuurders ‘schuldig te zijn ter zake van geleend geld
aan Michiel Bernaerts, om daarmee de grote lasten van Oirschot* te
betalen, die een bedrag van f 300 terug te betalen op St. Jacobaposteldag a.s. met halverwege de termijn f 18 rente’. Een maand
later lenen ze met toestemming van ‘die van den eede’** nog eens
200 Carolusguldens tegen f 12 rente.
Meestal is de rente in percentages aangegeven en varieert van 6 tot 7
%. Vaak ook is een bedrag per jaar aangegeven, omdat de duur van
de lening tevens in de acte werd vastgelegd, meestal voor één of
twee jaar.
Omdat ook in de protocollen bij de aktes in de marge staat vermeld
(maar niet altijd) wanneer de lening met instemming van beide partijen is afgelost en werd doorgehaald, is te zien hoe lang die liepen.
De lening van de gemeente in 1636 spant de kroon: pas in 1726, dus
90 jaar later, werd die uitgeschreven. De afgesproken termijn werd
zeer vaak en soms zeer lang overschreden. Ook particuliere le-
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ningen werden soms jaren na de dood van Michiel nog door zijn
erfgenamen geïnd. De langste stond 36 jaar open.
Ook Michiels zonen Henrick en Peter hebben geld uitgeleend, maar
lang niet zoveel als hun vader.

Gouden Carolusgulden

Hoe Michiel aan zijn geld kwam, is bekend uit de eerste aflevering:
hij was van beroep ketellapper en mogelijk een teut. Bovendien was
hij geldverstrekker en de rentes van deze leningen zullen hem geen
windeieren gelegd hebben. In zijn testament vermaakt hij aan de
armen van Oirschot f 5 en aan de kapel van O.L.Vrouw van de H.
Eik drie pattacons. Zijn kinderen krijgen ieder f 300, alleen Jan (uit
zijn tweede huwelijk), die kreupel is, krijgt f 500.
De eerste vrouw van Michiel, Joostken Jan Geubels, zou over hun
bezit destijds gezegd hebben ‘in obligaties en vorderingen, die in al
zijn schuldboeken staan, winkelwaren en contant geld, is het wel
ongeveer f 14.000 waard’.
Vlak voor zijn dood heeft iemand Michiel nog horen zeggen ‘k heb
tegenwoordig niet veel zilvergeld meer, maar ik heb nog twee gouden guldens, die gemakkelijk te verbergen zouden zijn’. In ieder
geval zijn Michiel en zijn derde vrouw Willemke samen vlak voor
zijn dood op een zoldertje boven het portaal van de St. Peterskerk in
Oirschot op twee verschillende plaatsen hun geld gaan verstoppen.
Toen dit geld na zijn dood in 1638, waarschijnlijk in juni, verdwenen
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was en een plank op de kerkzolder was opengebroken, hebben de
schepenen verschillende getuigen gehoord over dit verdwenen geld.
De kinderen uit het eerste huwelijk verdachten hun stiefmoeder
ervan dit verduisterd te hebben, zodat het buiten de erfenis bleef.
Waarvoor de bedragen geleend werden, werd niet vermeld, maar is
soms wel af te leiden uit de voorgaande akte. Als daarin iemand b.v.
een huis of akker gekocht heeft voor een bepaald bedrag en in de
volgende akte wordt een lening over dat bedrag vastgelegd, is het
verband wel te leggen. De gegevens zijn te summier om daar algemene gevolgtrekkingen uit te doen.
De aankoop van een huis werd vaak gefinancierd door een aanbetaling in contant geld, voor de rest betaalde men een vastgestelde
rente met het huis als onderpand. Deze renten hoefden niet afgelost
te worden zolang er aan de verplichtingen werd voldaan. Kon men
de lening niet aflossen, dan werd het onderpand openbaar geveild.
Over veilingen meer in een volgende aflevering.
Hanneke van den Bogaart-Vugts

* Brabant was in oorlog met Gelre en die oorlog kostte de gemeente
erg veel geld.
** Navraag bij een een professor Rechtsgeschiedenis naar de
betekenis, leverde geen verklaring op.
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FIETS ER EENS UIT….
We kennen allemaal het TV-programma fiets er eens in, maar veel
van onze heemleden hebben op zaterdag 20 september de fiets
gepakt om er eens uit te fietsen. Simon van der Steen had weer een
prachtige route uitgezet. Als ploegleider verwelkomde hij ons om
12.45 uur op het met een najaarszon overgoten marktplein. Met
fluitsignalen zouden wij onderweg gewaarschuwd worden voor
tegenliggers, achterop komend verkeer en obstakels op, of in de weg.
Van de markt ging het door de Koestraat over de Heuvelse brug, via
de oude Beerseweg en het nieuwe fietspad over de Staat naar
Wintelre en Vessem. Na iets meer dan een uur kwamen we bij de
Gouden Leeuw in Vessem aan. De koffie die voor ons gezet was,
was inmiddels door de gootsteen gespoeld. Men had ons namelijk al
om 12.30 uur verwacht. Er was zo nieuwe koffie gezet en onder het
genot van een kersen-, appel-, aardbeien- of abrikozenvlaatje kon
men op het zonovergoten terras bijkomen van de fietstocht.
Natuurlijk werden er historische wetenswaardigheden uitgewisseld.
Zo wist Theo van der Loo te vertellen dat er op het kerkhof in
Vessem nog bij uitzondering geallieerde militairen begraven lagen
en dat hij nog deze middag van plan was hun graf op te zoeken. Clari
van Esch greep onmiddellijk in en merkte op dat er in Oostelbeers
ook nog oorlogsgraven waren. Op de een of andere manier kwam het
gesprek uit op de Eerste Wereldoorlog, de daarop volgende griepepidemie en de familie van Zelst. Ad van Zelst wist te melden dat
het ooit van Zeelst was geweest en dat een van zijn voorouders
rentmeester van het landgoed Heerenbeek was. Daar had hij nog
documenten van in zijn bezit.
Rond 14.45 uur kwam het signaal om de Lambertuskerk te bezoeken. De gids die al op ons stond te wachten wees ons op de 15e
eeuwse toren en het schip uit de 19e eeuw. De kerk had met een
enorm vochtprobleem te kampen gehad, maar door allerlei maatregelen waren deze na 2006 teruggebracht van 20% naar 2 tot 3%. In
de kerk aangekomen, was iedereen verbaasd over de uitbundige
muurschilderingen, die gedeeltelijk gerestaureerd waren. Na een
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uitvoerige uitleg over de restauraties, de verwerving van de noodzakelijke subsidies en de plannen voor de toekomst was het tijd om
aan de terugweg te beginnen.

Natuurlijk ging het niet over dezelfde weg terug als waarover we
gekomen waren. Nee, we hadden nog tijd om het oude kerkje in
Middelbeers aan te doen, waar in het kader van de ‘Kunstroute’ een
expositie van moderne kunst werd gehouden. Voor mij was het
gesprek dat ik met Theo van der Loo voerde veel interessanter dan
de felgekleurde en voor mij nietszeggende kleurplaten. Theo was
inderdaad op het kerkhof in Vessem geweest en had het graf van de
militairen gevonden. Toevallige jonge voorbijgangers had hij er op
attent gemaakt dat ze op 21 september 1944 voor onze vrijheid hun
leven hadden gegeven. ‘Dat is morgen’, zo had hij gezegd ‘en het
zou toch prachtig zijn als er dan een bloemetje op het graf gelegd
zou worden’. Dat zouden ze doen. ‘Dat is toch prachtig’ had hij
vervolgd.
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Rond 17.30 uur kwamen we weer in Oirschot aan, alwaar de
koffietafel met soep en veel ballen en een croquet bij ’t Vrijthof op
ons stonden te wachten. Het was een verrassende dag met onverwachte indrukken onder een stralende najaarszon. Hopelijk kunnen
we volgend jaar op 40 deelnemers in plaats van 33 rekenen. U zult er
geen spijt van krijgen!!!
Henk van Hout

EN TOEN…..
EN TOEN, op vrijdag 1 augustus 2008 beklommen enkele leden van
de werkgroep Het Kleinood van onze heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot de fiets om op deze Oirschotse heiligendag hun tocht
langs de culturele pareltjes voor het vierde jaar in te zetten.
Het was prima weer om ons werk te doen. Gelukkig waren de overdreven warme dagen achter de rug.
EN TOEN vertrokken om 13.00 uur vanaf de Pastorie Jan Daems
van Nuenen behalve voorzitter Theo: Frits Speetjens, Nico van
Cuyck en Trudy van de Boogaard, benevens Frans Adriaanse van de
Stichting Behoud Erfgoed Oirschot. Corry van de Schoot had tijdig
afgebeld, Jac Klaassen verontschuldigde zich later. Bij het passeren
van de kerk van St. Petrus-Banden wuifden wij allen naarstig naar
haar als groet op haar feestdag.
EN TOEN stopten wij al vrij spoedig bij Sjef en Harry de Mol (thans
familie W. Jansen-v.Haaren) om de boom vóór hun huis te bewonderen, geplant in 1975. Meer nabij bekeken we het fraaie hekwerk,
versierd met het wapen van gilde St. Sebastiaan. Deze boom is
geplant door prins Boudewijn de Merode uit Westerloo (België),
tezamen met zijn broer prins Charles-Louis de Merode uit Merode
(Duitsland), die connecties hebben met dat schuttersgilde.
EN TOEN karden wij door de schitterende Noyenstraat om af te
stijgen (eigenlijk terloops) bij het pand van Fried van Esch en
Paulien v.d.Ven. Daar werd de fraaie steentjesstoep met inleg jaartal
1901 en initialen bewonderd. Tevens werd bekeken hoe zuinig men
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vroeger was, n.l. ten aanzien van houten schuine staanders als een
soort ‘voet’ aan deurstijlen, die daaronder wellicht verrot of vergaan
waren. Het kalf was onverwoestbaar. Pas na dit onvoorziene intermezzo werd de Van Esch-boom met plakkaat bekeken, die tegenover
genoemd huis (vroeger Driek Noyen) staat. Het tuintje staat vol
houtgewas en loopt spitsig toe. Even kwam ter sprake de Fundatie
‘Willem van Overdijk’ en het vroegere ‘Klein-Bijstervelt’, beiden
aan de Gasthuisstraat.
EN TOEN op de trappers tot aan de eerbiedwaardige muur op de
hoek Nieuwstraat/Gasthuisstraat. “Staan we daar op een ‘geheiligde’
plaats, bij een overblijfsel van de schuilkerk”? Dat vroegen we ons
af. Sommige delen van de muur wijzen op hoge ouderdom. Steunberen brokkelen af of zijn zelfs een enkele maal helemaal verdwenen! Er moet hoognodig ingegrepen worden. Hoe dit aan te pakken?
Bestuur Heem, denk met ons mee a.u.b..
EN TOEN gelopen vanaf deze muur naar de overstaande hoek, gekeken (erg hoog in de voorgevel) naar de gevelsteen met ‘het Schipke’.
Zo luidt de naam van dit goedverzorgde pand. Minder verzorgd,
zelfs deerniswekkend om aan te zien, is de houten timmermanswerkplaats opzij. Jammer dat die verpietert, het is eigenlijk een
uitgeteerd monument. ’t Is in zich iets aparts, maar als zodanig te
behouden?
EN TOEN weer even op de fiets. Niet lang, want we moesten de
zijgevel bekijken van het fraaie pand met de muurankers I, H en V.
Ik meen dat daar vroeger Kupke en/of Driek de Prins woonde. De I
is wellicht van Jacobus en de H van Hendrikus. De V is voor mij erg
duidelijk: dat is van Vlemminx, de Prins was zijn bijnaam. Zie
hiervoor het reclamebord ‘Prinsheerlijk’ in de Polsdonken van de
familie Vlemminx voor hun vleesproducten.
Daar tegenover zagen we teruggebracht op de houten gevel (na een
verfbeurt) ‘Wijde Blick’. Mooi zo! Beter dan op het kasteeltje
Heerenbeek, waar de naam niet teruggebracht is. Wie kent de bewoners (fam.v.Lieshout?)? Of moeten we bij Brabants Landschap zijn?
Vóór en langszij de ‘Wijde Blick’ stonden eertijds twee gemetselde
pilaren (pilasters) waaraan ooit een poort gehangen moet hebben. Op
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de ene kolom stond ‘Vrede’ en op de andere ‘Oord’. Deze poort was
de toegang tot het mooie pand aan de Eendenpoel, bewoond door de
ongetrouwde broers Jan en Bert v.d.Aa (bijgenaamd Verreij-sen).
Waar nu ‘koetshuis’ op staat was hun klompenmakerij.
EN TOEN een korte spurt naar het veldkruis, dat daar prima staat op
de splitsing van de binnenpaden. Vroeger zouden ze zeggen: kerkepaden. Het is er gekomen op initiatief van de Stichting ‘Boterwijk’.
Ik neem aan dat de IVN de omgeving bijhoudt en er worden soms
snijbloemen bij geplaatst, ik denk door de naaste buur. Dank daarvoor! Trouwens Frits plukte enkele verwelkte blaadjes weg. Hij
heeft vroeger goed naar zijn moeder geluisterd, denk ik.
EN TOEN moest Theo even zijn hart luchten: bij dit kruis en bij een
ander (Bestseweg/Montfortlaan) en t.z.t. misschien bij ‘kruis
Italiaan’ ondervindt Theo als privé-persoon moeilijkheden op planologisch gebied om voor zulke objecten (en dan bedoel ik speciaal de
ondergrond en het aansluitend gebiedje) een aparte benaming te verkrijgen, b.v. ‘Bijzondere Doeleinden’. Daar wil men ambtelijk op de
eerste plaats, maar ook bestuurlijk (nog) niet aan. En Theo kan niet
doorbijten (zelfs tot en met de Raad van State geprobeerd) omdat hij
niet gezien wordt als ‘belanghebbende’, alhoewel hij dat als vaste
wandelaar, fietser, genietend van natuur, cultuur en landschap van
Oirschot enz, dus eigenlijk op emotionele argumenten uitvoerig uit
de doeken heeft gedaan. Daarom zou de heemkundekring het indienen van bezwaar, het voorleggen van zienswijzen aan gemeente
en/of provincie en/of Raad van State op het ontwerp-bestemmingsplan van Theo moeten overnemen. Het heem is wèl belanghebbende,
maar omdat Theo dat niet is, wordt zijn betoog inhoudelijk niet
behandeld. Jammer, dat moest ik even kwijt. Bestuur Heem, a.u.b.
graag uw mening. Ik zal met plezier adviseren, maar zelf de teugels
in handen nemen stuit op het begrip ‘belang-hebbende’. Trouwens,
ook op ander gebied dan met kruisen kamp ik met dat euvel.
EN TOEN rechtsomkeer naar de Nieuwstraat. We passeren natuurlijk veel schoons, maar dat komt een volgende keer aan bod. Nu naar
de Koestraat en al pedalerend wordt verteld dat een van onze
bestuursleden wellicht gaat inventariseren waar op de stoepen voor
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de huizen de hardstenen palen met of zonder gesmede kettingen
en/of (ingekerfe) staven/stangen stonden. Succes Simon! Wel
gestopt voor de Boekenwurm en de twee primitieve gevelstenen met
het jaartal 1808 en I.V.G. (= Ida van Gerwen). Het is op deze plaats
waar de zusters, komend vanuit Weert, een aanvang namen met hun
vele goede werken in Oirschot. Om in de stijl van deze dagen te
blijven; ze hebben (Olympisch) goud verdiend. De zusters op de
hoogste trede!
EN TOEN werd een flink stuk gefietst, namelijk richting H. Eik.
Eerst de mgr.v.d.Venstraat afgereden en dan, na huisnummer 6,
G.v.Kroonenburg, arriveren we op de Proosbroekweg. Het rechte
gedeelte hiervan noemt men in de volksmond ‘Berkendekske’. Op
nr.4 woont de fam.v.Heugten en zij hebben hun huis die naam
(terecht) gegeven. Dat Berendekske was voor Frits aanleiding zijn
creatieve geest in volle werking te stellen, hoorde ik later. Ik hoop
dat hem het volle licht zal verblijden.
EN TOEN passeerden we boerderij M.Kapteins (4A) en we volgden
niet de harde weg, maar reden rechtdoor het zandpad op, dat na de
bocht uitkomt bij de kapel van de H. Eik. Maar het gaat me ditmaal
om ‘de bocht’. Daar zou ik graag een eenvoudig wegkruis herplant
zien, iets Oostenrijk/Zwitsers-achtig. Dat stond er namelijk een
aantal jaren geleden ook. Het past in het traject H.Eik, vandaar dat
het vroeger misschien daar is opgericht. Het kruis in Boterwijk had
op die plaats géén voorloper, dit wèl. Indertijd heb ik het ‘in de
biotex’ gezet bij wijlen Jan van der Schoot, bij leven bestuurslid van
de parochie. Hoe dan ook, het idee kwam daar tot stilstand, maar niet
in mijn gedachten. Ik weet het: het is iets godsdienstigs en dan kom
je bij velen aan het verkeerde adres. Maar daarom gooi ik het over
deze boeg: ‘revitalisering van het buitengebied’. Het is iets Brabants.
Vandaag (4 aug.) las ik in het Eindhovens Dagblad over ‘Land Art’:
het werk sluit naadloos aan op het thema Kapellen en Wegkruisen
dat dit jaar de rode draad vormt’. Is dat zo? Wie kan het dan beter
aankaarten en mede-uitwerken dan iemand die connecties heeft met
onze parochie? Ik heb geen biechtvader meer, anders zou ik het om
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te beginnen daar in de groep gooien! Wel heb ik Eric Kolen in
Geldrop (Erasmus) erover geschreven. Ik wacht af.
EN TOEN wendden we onze stevens (terug dus) en gingen over het
asfalt richting (niet: naar) café De Nachtegaal. Even uitgelegd dat op
maandag 13 mei 1940 (2e pinksterdag) daar een brandend Frans
vliegtuig is neergestort, waarbij drie inzittenden omkwamen. Het
boorde zich in de grond tegen een huis bij café de Nachtegaal, dat
toen nog geen café was, maar een eenvoudige burgerwoning. Enige
Duitse gevechtsvliegtuigen hadden hoog in de lucht hun prooi
omsingeld en er hielp toen geen moedertje lief aan. Als je dat ziet
gebeuren (ik was bij de Papketel) dan hou je je hart vast. Om deze
dapperen te eren (het waren onze bondgenoten in het verijdelen van
de verraderlijke, doortrapte aanval van de zich Edel-Germanen
noemenden) zou een gedenkplaat of -teken erg gepast zijn. Daarover
waren we het allemaal hartgrondig eens. De Fransen zijn in die
dagen, ik denk op 11 of 12 mei 1940, met motoren waarop mitrailleurs tot aan de hoeve De Doornboom (fam. Soethout) geweest en
hebben daarvandaan, achterom, dichterbijlopend en kruipend wellicht, salvo’s afgevuurd op de Duitse manschappen, die het kanaal
wilden oversteken (de brug was opgeblazen). Of er gesneuvelden bij
waren, weet ik niet. Wel hebben aan de Beerseweg lang verbrande
en verwrongen overblijfselen van oorlogsmateriaal gelegen. Misschien van de Fransen? Ik was toen 15 jaar en nog niet droog achter
mijn oren, nu heb ik daar weer huidvocht en een hoorapparaat! Op
het gebied van droogte achter de oren dus niet veel anders dan destijds! Na de salvo’s trokken onze bondgenoten zich terug, ik dacht
tot Diessen, waar toen flink is gevochten. Ik hou ermee op, maar ik
moest dit even kwijt. Met de na-oorlogse politiek van de Fransen
(o.a. het anti-Amerikanisme) ben ik het niet eens, maar desondanks:
ere wie ere toekomt.
EN TOEN naar kruispunt Proosbroekweg/Groenewoud. Afgestapt
en gewezen op de mooie handwijzer met aanduiding : ‘H.Eik’. Een
man en vrouw hadden gehoord, dat er in de buurt asperges te koop
waren, maar konden het niet vinden. Maar toen ze die richtingaanwijzer zagen dachten ze ‘ha, daar zal het wel zijn: bij Harry Eik!’
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Bij het gedoentje van de fam. Brekelmans (nr.9) hangt een plaat met
zeer onduidelijk ‘de vier hartjes’ erop. Dat moet m.i. beter leesbaar
worden. De naam is zeer terecht, gezien de vier (w.c.-)hartjes in het
luik.
EN TOEN naar Proosbroekweg 11. Dat is een stichtelijk gebouw,
waarvan de muren en het plafond doordrenkt zijn van de gebeden en
smekingen. Trouwens ook de vluchtige rook van devotielichtjes en
in iets mindere mate van de vlammetjes van de kaarsen, door mij
‘dikbuiken’ genoemd. Ge begrijpt al waar we zijn, nr. 11 is de kapel
van de H. Eik. Met meeluisterende bezoekers bekeken we de diverse
curiosa, o.a. de gebrandschilderde ramen, de ramen van de Oirschotse (aan de kant van Spoordonk) en de Beerse oorlogs-slachtoffers.
Jan van Beek is een Spoordonkenaar en feitelijk aan de verkeerde
kant vermeld. Ik heb ooit gehoord dat men hem in eerste instantie
vergeten was en dat er toen alleen nog plaats was aan de Beerse
zijde. Kan gebeuren. De acht ramen met bijbelse voorstellingen (’n
gedeelte aan de kant van Groenewoud) zijn mij onbekende taferelen.
Trudy zal proberen te achterhalen wat ze verbeelden. Het altaar
bekeken met in de hoogte God de Vader, de duif als de H.Geest en
God de Zoon. Er is schade aan geweest, maar die is hersteld door Fr.
De Bresser en Wim Saris. Een ingemetselde tegel vermeldt ‘ter
herinnering 8 november 1947’. Dit slaat op Piet Willems uit de Karel
Doormanlaan, die tijdens een politionele actie in Nederlands OostIndië gesneuveld zou zijn in Bandoeng op 11 augustus 1946. Zijn
moeder wilde dit niet geloven en hield vol: ‘Dat kan niet waar zijn’
en zie: op 8 november 1947 is hij levend terug-gevonden. (Zie
hiervoor ‘Bedevaarten’ in ons blad Van den Herd, jaargang 4 nr.2
van juli 1997.)
De herstelde pilaren, afkomstig uit de St. Petrus Banden-kerk, werden nog even bevoeld en besproken. Ook de herkomst van de tekst
‘Ave Maria’ werd uiteengezet. In het kort: ‘Schoonoord’ heette
eertijds ‘Villa Maria’ tot er een protestantse dame kwam wonen, die
deze naam niet wilde. Het werd toen ‘Schoonoord’ en ‘Villa Maria’,
dat uit losse letters bestond, werd enigszins aangepast, op de huidige
plaats aangebracht. Tot zover deze overlevering.
22______________________________________________________________

Foei, we zijn weggereden en hebben een Weesgegroetje vergeten!
EN TOEN op de velo in de verkeerde richting gereden op de Kruisweg, maar meteen bij de Piëta afgestapt. Aan de achterkant van de
rots waren bemoste stenen te zien (afkomstig van de ingevallen
toren, 1904) met daarop ‘J.B.Franken, Deken-Pastoor 1886-1911’.
Bij velen niet bekend. Langs de (kleine) Antonius-kapel gekomen.
Het sierlijke hekwerkje is indertijd gemaakt door smid Janus van
Overbeek, de vader van Hein (den Tunt), die ooit de Zwaan uitgebaat heeft. Hein is ook wethouder van Oirschot geweest. Van Janus’
hand was ook een mooi gesmeed kruis dat vroeger ca 25 meter vóór
de instap van de kapel van de H.Eik stond, waar toen tussen de kapel
en dat kruis lage knielbankjes stonden. Ook stond er een preekstoel
van ‘klippeltjeshout’. Dat kruis heb ik nooit kunnen opsporen. Als
oud ijzer teloor gegaan?
EN TOEN verder de kruisweg-staties gepasseerd. Theo maakte de
deelnemers er op attent dat telken jare op 1 mei ’s avonds al wandelend de kruisweg gebeden wordt in drie groepen, vergezeld van
een kerkkoor. Een stichtelijk gebeuren en aan te bevelen. We komen
uit op de weg Hakkelaren. Dan kun je die oprijden richting dorp,
terugrijden naar de kapel óf je kunt oversteken en dan vervolg je, in
verkeerde richting, de statiegang. Theo wijst nog even op de rand
van het bos, waar vroeger een pad liep. Hij gaat eens bekijken bij het
voorontwerpplan Buitengebied (via het Heem!) of er iets aan te doen
is. Erfgoed mag het ook doen! Vreemd is het temeer, omdat er wel
een pad gepland is vanaf de Proosbroekweg (langs de bosrand).
EN TOEN gereden naar pand(en) Hakkelaren 7 (en ?), fam. Van
Heerbeek, vroeger een herberg. Op de voortuin met aan de Spoordonkse kant weelderig, hoogopgroeiende laurierstruiken, eindigend
(of begin zo ge wilt) bij het zgn. Mastendekske. Als je van de kapel
afkomt is dat bijna niet te zien. Gecamoufleerd?? Dat Mastendekske
moet m.i. behouden blijven. Erg belangrijk hierbij is hoe de eigendomsverhoudingen liggen. Maar vooral: hoe staat dit in het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied? Gekeken hebbende: beslist
niet goed, onjuist. Overigens, in het vigerende bestemmingsplan is
het ook niet correct! Moet er niet een (haakse?) bocht komen (plano________________________________________________________________23

logisch) vanaf de laatste bomen van het Mastendekske tot aan de
verharde weg Hakkelaren? Of moet het puntig uitlopend weiland
(eigenaar?) ‘gebruikt’ worden om bedoelde verbinding te verkrijgen? Daar moet goed over nagedacht worden en vóór en tegen met
de belangen van de eigenaar besproken. Zó is het niet goed.
Stel: de huidige bewoners vertrekken en verkopen over een paar jaar
hun kostbaar gedoentje aan b.v. een hoge piet van Philips. Fantasie,
maar niet onmogelijk. Die’e hoogheid zet een heg, hek, muur of iets
dergelijks op zijn grond. Dan is de toegang/uitgang Mastendekske
verdwenen en dan heb je het gedonder in de glazen. Dan mogelijk
veel procedures en uiteindelijk misvatten, dus beter nu afdoende
regelen. Ik zag graag dat de wethouder van Ruimtelijke Ordening
mogelijk met zijn hoogste baas (niet zijnde zijn vrouw) de situatie
goed bekeek en besprak. Ik blijf ook dit punt op de voet volgen.
EN TOEN spurtten we naar De Nachtegaal. Nu wél ‘aangeleed’ (op
eigen zak) op het terras met koffie, een pintje en gebak al dan niet
met slagroom. Daar hebben we fijn alles herkauwd en gezellig
gebuurt. Dat laatste werd op aanbod van Frits dunnetjes overgedaan
bij hem thuis in de serre. Zijn wederhelft zorgde goed en was een
beste gastvrouw. Prachtig is het daar om tussen allerlei paperassen
en gerief te vertoeven. Alleen heb ik medelijden met diegene, die
stof moet afnemen. Daarbij komt dat van Frits alles natuurlijk op
dezelfde plaats moet terugkomen. Afin, er is wel iemand in huis die
hem in het gareel houdt. De wijn smaakte opperbest en het was
heerlijk om even op zo’n plek uit te rusten en te klasineren. Dank
bewoners van de ouwe Pastorie van Janne!
EN TOEN kwam het idee in me op: volgend jaar een fietser voorop
met een mooie drapeau, als een soort standaardrijder! Grapje!
Hooge Lieve Vrouwendag 2008
Theo van de Loo
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WIE WEET WIE WAT WAAR?
De redactie bedankt Gerard Smetsers voor zijn reactie op de vorige
WWWWW-foto. De foto staat in het boekje ‘Kent u ze nog de
Oirschottenaren’ als nummer 16.

De bovenstaande foto is afkomstig van de kleindochter van Gerard
Habraken, die op de tweede rij uiterst rechts op de foto staat. Kunt u
iets meer over deze foto vertellen, dan graag een reactie naar Clari
van Esch van Hout, tel: 575260.
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OIRSCHOT IN DE MOBILISATIE
Het woord mobilisatie ken ik al lang; al vanaf mijn kindertijd, waarschijnlijk zonder precies te weten wat er achter die term schuil ging.
Dat woord doet me denken aan mijn vader. (Pardon, onze vadder,
op z’n Brabants.) Immers, wanneer hij ‘buurt ha’ begonnen veel van
zijn verhalen met: “Het was in de mobilisatie…. .“ Dat die mobilisatie alles te maken had met de wereldoorlog 1914-1918, daar hadden wij kinderen geen weet van.
En nu in november 2008 is het 90 jaar geleden dat er een einde
kwam aan ‘d’n orlog van 14 –18’ en daarmee ook aan de mobilisatie. Hoog tijd (eigenlijk al te laat, heb ik gemerkt) om te onderzoeken wat Oirschot daarvan meegekregen heeft.
Even in het kort terug naar 1914.
De oorzaken van die oorlog zijn vooral de rivaliteit tussen verschillende Europese landen en het feit dat er in de beginjaren van de 20ste
eeuw al een vijandige stemming tussen de grote Europese volken
onderling heerste. De aanleiding tot het uitbreken van de oorlog was
echter de moord op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand
door een Serviër, in juni 1914. Als reactie hierop legde Oostenrijk
een ultimatum op aan Servië, waar Servië niet aan kon voldoen. Het
gevolg was dat Oostenrijk op 27 juli 1914 de oorlog verklaarde aan
Servië. Rusland steunde Servië, Duitsland steunde op haar beurt
Oostenrijk en zo begon de sneeuwbal van elkaar steunen in de strijd,
over de landen van Europa te rollen tot een Europese, en zelfs tot een
wereldoorlog.
Nederland wilde neutraal blijven, maar besloot toch uit voorzorg op
31 juli 1914 het leger te mobiliseren. De Duitsers verklaarden de
neutraliteit van Nederland te waarborgen. Daar heeft het land zich
aan gehouden en Nederland is het gelukt - zij het met moeite - de
neutraliteit vol te houden.
Ondanks die neutraliteit heeft de oorlog veel negatieve gevolgen
voor ons land - dus ook voor Oirschot - gehad, zoals:
1. De mobilisatie van het leger met inkwartiering en paraat blijven.
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2. De opvang van Belgische vluchtelingen
3. Economische gevolgen.

Frans van Cuyck (vader van Nico) tijdens de mobilisatie

Oirschot - inkwartiering
In 1913 had Oirschot al een klein voorproefje gehad van inkwartiering van militairen. In april van dat jaar vond er een troepenverplaatsing plaats. Ons dorp kreeg voor één nacht inkwartiering van
254 officieren, onderofficieren en manschappen en …262 paarden.
Het was het 2de regiment der huzaren dat zich van Venlo naar
Tilburg verplaatste. Dat regiment werd ondergebracht bij zo’n 60
Oirschotse particulieren, die daarvoor inkwartieringsgeld kregen. De
manschappen vonden vooral onderdak in de kern van ons dorp en de
paarden met hun verzorgers bij boeren in de naaste omgeving van de
kern. En de hoofdofficier, die logeerde prinsheerlijk bij De Zwaan.
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Waarschijnlijk was deze troepenverplaatsing nog maar een soort van
oefening, maar eind juli 1914 werd het menens.
Op 1 augustus werden er voor Oirschot al meteen zgn. inkwartieringslijsten opgesteld voor het tijdvak 1914-1915. Die lijsten
werden vanaf 2 augustus gedurende 14 dagen op de secretarie ter
inzage gelegd, aangeplakt en er werd openbare aankondiging van
gedaan. Die inkwartiering van militairen gebeurde niet geheel op
vrijwillige basis. Zo heeft bijvoorbeeld gemeentesecretaris Nuijens
hard moeten praten om te voorkomen dat hij 20 militairen op zijn
zolder te logeren kreeg. Volgens zijn zoon Hendrik - die als jongen
van zes tot tien jaar de oorlog meegemaakt heeft - moet er ergens
vooraan op de Eindhovense Dijk ook tijdelijk een militair kamp zijn
opgericht.

+ 1918 Familie van de Ven-Beekmans met 6 zonen
v.l.n.r. Knillus, Dorus, Evert, Driek, Jan, Janus

Natuurlijk werden er ook verscheidene Oirschotse mannen onder de
wapenen geroepen, zodat er werkkrachten wegvielen. Al meteen
begin augustus kreeg bijvoorbeeld meester van Heeswijk, hoofd van
de school in Straten, zijn oproep. Omdat verschillende mannelijke
leerkrachten dezelfde weg waren gegaan, was er moeilijk aan ver28______________________________________________________________

vangers te komen. Tot overmaat van ramp werd de enig overgebleven schoolmeester van Straten ziek, zodat het onderwijs daar
stilviel. Maar ook toen al had elk nadeel zijn voordeel. Het gevolg
van het gebrek aan mannelijke leerkrachten was namelijk, dat
Straten eindelijk haar eerste vrouwelijke leerkracht kreeg, waar de
school en de schoolopziener al jaren om gevraagd hadden en waar de
gemeente in voorafgaande jaren niet aan wilde.
Wat die ‘mobiele’ militairen de hele dag deden, behalve paraat zijn,
is me niet duidelijk, maar ik heb dikwijls gehoord en gelezen dat de
dagen werden gevuld met exerceren, lange afstanden lopen, wachtlopen, poetsen en in orde houden van de uitrusting en dat ze zich
voor de rest somwijle stierlijk verveelden. Misschien daarom dat er
in augustus al een oproep aan de Oirschotse bevolking kwam om iets
te doen voor de militairen te velde. Er was dringend behoefte aan:
‘couranten, sigaren, tabak en pijpen’.
(Daar zou je met enige fantasie een spotprent bij kunnen bedenken.)
Vluchtelingen.
Het eerste wat we, vooral de Zuidelijke provincies van ons land, van
de oorlog merkten, waren de vele vluchtelingen. Op 4 augustus 1914
viel het Duitse leger België binnen in de omgeving van Luik om zo
een toegang te forceren naar Frankrijk. Daarmee werd ook België in
de oorlog betrokken. Veel Belgen vluchtten in paniek naar ons neutrale land waar ze volgens de archieven hartelijk werden ontvangen.
De grote stroom kwam echter in oktober na de val van Antwerpen.
Ons dorp telde in oktober 1914 363 vluchtelingen. Ze kwamen
vooral uit Antwerpen. Verder uit bekende plaatsen zoals Turnhout,
Berchem, Borgerhout, Lier, Weelde, Mechelen, Meerlo, Brussel,
Rijckevorsel en uit minder bekende dorpjes. Saillant detail: op 21
oktober kwam hier een Belgische vrouw aan, die op dezelfde dag in
Oirschot beviel van een baby, die de naam kreeg van Louisa Geerts.
Waarschijnlijk heeft de gemeentevroedvrouw Trui Donkers hierbij
verloskundige hulp verleend, getuige een rekening van november
1914.
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Bij de stroom vluchtelingen bevonden zich ook enkele personen die
geboortig waren van Oirschot zoals:
1. Helena Somers (geb. 23-3-1859) uit Antwerpen
2. Wilhelmina Berben (geb. 8-11-1866) Antwerpen
3. Jacoba Franciscus (geb. 21-12-1883) uit Lier
4. Bertha van Kempen (geb. 5-2-1887) uit Brussel, een tante van ons
heemkundelid Cees van Kempen. Ze is later getrouwd met Marinus
Jongbloets. Samen zijn ze teruggegaan naar Brussel, waar Bertha in
1937 gestorven is. Haar zoon Cees is in Oirschot komen wonen en
daar directeur geworden van onze L.T.S.
5. Petrus Mercx (geb. 24-4-1825) uit Wetteren. (De bij velen
bekende zoeaaf.)
Voor al die vluchtelingen in Noord-Brabant en Zeeland was er een
speciale regeringscommissaris benoemd, de latere minister Ch. Ruys
de Beerenbrouck.
Bij die grote stroom vluchtelingen bleken personen van allerlei
pluimage te zitten. Vandaar misschien dat in dezelfde maand een
rondschrijven van de commissaris van de koningin in Brabant, Van
Voorst tot Voorst, verscheen, waarin hij meedeelde dat er vluchtoorden ingericht waren in Oldenbroek en Veenhuizen (later ook
Nunspeet) en dat die bestemd waren voor lastige elementen en voor
personen die het meest behoefte aan hulp hadden. Verzamelpunten
om die personen te vervoeren waren de stations van Boxtel en van
Eindhoven. Verder gaf hij het advies Duitse vluchtelingen zoveel
mogelijk naar eigen land te dirigeren en op de Belgen zachte dwang
uit te oefenen om terug te keren naar hun vaderland. Later bleek dat
die ‘zachte dwang’ door verschillende instanties in Brabantse
gemeenten te streng toegepast werd en dat was zijn bedoeling niet
geweest. Hoe Oirschot gehandeld heeft, werd niet vermeld. Het
blijkt evenwel dat er in november en december veel vluchtelingen
naar huis zijn teruggekeerd. In november werden er nog 181 vluchtelingen in onze gemeente genoteerd en in december nog 144,
bestaande uit 100 volwassenen en 44 kinderen. In 1915 was hun
aantal zelfs gedaald tot 115, maar dat kan ook het gevolg zijn van het
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feit dat er ondertussen vluchtelingen naar andere dorpen waren
doorgestroomd.
Veel vluchtelingen werden ondergebracht bij Oirschotse particulieren, maar ook zaten er vluchtelingen in ‘het gaasthuis’, in de
pastorie, in de Bleekerij (wat dat ook moge zijn) en op het kasteel
van Heerebeek. Op het Franciscushof in de Koestraat - nu Hof van
Solms - hadden 23 Clarissen uit Lier asiel gevonden. Al die instanties en particulieren konden hiervoor een vergoeding krijgen van de
gemeente, die op haar beurt de onkosten kon declareren bij de
hogere overheid.
In juli 1915 werd Oirschot daarbij aangewezen als verblijfplaats
voor Belgische en Franse deserteurs. Het blijkt dat Oirschot in 1917,
behalve ingekwartierde militairen en Belgische vluchtelingen, ook
nog eens 97 deserteurs herbergde, waaronder 4 Duitsers. Waar die
laatste groep (de deserteurs) ondergebracht was, is onduidelijk.
Nog een detail over vluchtelingen. Twee vluchtelingen - waaronder
een Claris - zijn tijdens de mobilisatie in Oirschot gestorven. Waar
zouden die zijn begraven?
Economische gevolgen.
Ondanks het feit dat Nederland neutraal was, ontstond er al gauw
schaarste aan verschillende levensbehoeften en daarmee gepaard
stegen de prijzen. Bij een wet van augustus 1914 waren er al maatregelen genomen om te voorkomen dat voorraden van levensmiddelen, huishoudelijke artikelen of brandstoffen werden vastgehouden of de verkoopprijzen werden opgevoerd.
In februari 1915 vaardigde onze regering een verordening uit tegen
prijsopdrijving van granen, meel en brood, die door onze gemeenteraad overgenomen werd. In juni van dat jaar bleek de Oirschotse
gemeentekas leeg te zijn; er was zelfs een kastekort. De oorzaak
daarvan was dat ons bestuur extra kosten gemaakt had door het
uitbetalen van vergoedingen aangaande de militaire- en landweerwet. Bovendien waren er onvoorziene kosten gemaakt voor
verscheidene tijdelijke leerkrachten. Daarom deed B en W het
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voorstel om in deze noodtoestand een lening aan te gaan van ƒ4000,Dat voorstel werd aangenomen. In die zelfde maand kwam er een
verbod (vanwege de schaarste natuurlijk) op het voederen van rogge
aan het vee. De boeren moesten een bepaald kwantum rogge leveren
aan de gemeente. Er werd een roggecommissie in het leven geroepen
die daar op toezag.
In de winter van 1915/1916 werd een tekort aan brandstof merkbaar,
vooral aan kolen. Daarop kregen onder andere de scholen op verzoek
een duurtetoeslag van ƒ5, - per kachel om de ergste kou buiten te
houden in de klaslokalen. De Spoordonkse school kreeg niks, omdat
die haar school in de wintermaanden had gesloten. Na het onderwijs
volgden een voor een verzoeken van gemeenteambtenaren om duurtetoeslag, zoals van de gemeentearts Van Everdingen, van de veldwachters W. Smulders (alias Willeke Speul) en A. Meeuwis en later
ook van de gemeentewerklieden.
In het jaar 1916 liep de nood nog hoger op.
In mei van dat jaar werd de proclamatie op de melkvoorziening voor
de winter 1916/1917 afgekondigd, waardoor het leveren van melk
door de (boeren)bedrijven aan regels gebonden werd.
Tenslotte kwam het zo ver dat in augustus 1916 een distributiewet
ingevoerd werd, waardoor verschillende levensmiddelen ‘op de bon’
kwamen. In oktober van dat jaar werd op voorstel van B en W.
besloten het lokaal - voorheen bestemd voor ‘voorbereidend militair
onderricht’- als kantoor en magazijn voor de levensmiddelendistributie in gebruik te nemen. Later zou dit gebouwtje in de
Oirschotse volksmond nog lang het distributiekantoor heten en de
Dekanijstraat, waar het gebouw stond/staat, wordt door ouderen nu
nog regelmatig aangeduid als ‘het distributieströtje’.
Gemeentesecretaris Nuyens - vader van Hendrik - werd voor ƒ300, per jaar de verantwoordelijke man en Jos van Kollenburg, gemeenteambtenaar, werd zijn assistent voor ƒ200, -. Het publiek kon er
terecht op maandag- donderdag- en zaterdagmiddag tussen 2 en 4
uur.
1917 en 1918 werden de zwaarste jaren van deze wereldoorlog. Men
was oorlogsmoe. Nederland was mobilisatiemoe. De algemene
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schaarste van levensmiddelen en grondstoffen drukte de stemming.
Er kwamen regelmatig nieuwe beperkende maatregelen omtrent de
distributie, zoals die van granen, peulvruchten en het daaruit vervaardigde meel. In april 1917 was de Oirschotse gemeenteraad
genoodzaakt opnieuw een lening aan te gaan, nu van ƒ13000, - ter
bestrijding van de distributiekosten. Toen in juni 1917 gemeentesecretaris Nuyens ontslag vroeg als directeur/beheerder van het
distributiebedrijf en ook kreeg, werd Jan van Esch (vader van Toon)
zijn opvolger voor ƒ400, - per jaar. In augustus van dat jaar viel het
gemeentebesluit dat iedere vluchteling in Oirschot een identiteitskaart moest krijgen, nodig voor een geldelijke uitkering. Daarbij de
aantekening dat voor die uitkering alleen Belgen en Fransen in
aanmerking kwamen.

Personeel distributiekantoor
v.l.n.r. Adr. Hendriks, Jos van Kollenburg, Janus Philipart, Mart v.d. Broek,
Herman Donkers, Frans de Croon, Jan van Esch, Leo v.d. Broek

Toen op 11 november 1918 de wapenstilstand getekend werd tussen
de strijdige partijen, waren de problemen voor ons land en voor
Oirschot, zoals de schaarste van goederen, natuurlijk niet meteen
opgelost. Wel werd ons leger zo gauw mogelijk gedemobiliseerd.
Daags na de wapenstilstand al maakte onze minister van oorlog
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bekend dat de militaire manschappen naar huis mochten, maar dit
had alles te maken met de volgende ramp die zich al aangekondigd
had: de zogenaamde Spaanse griep. Echter de Belgische vluchtelingen in Oirschot werden verzocht nog niet op eigen houtje naar
hun vaderland terug te keren; zij zouden aangewezen worden voor
vertrek. Er waren ook enkele vluchtelingen die niet terugkeerden. Zij
wilden in Oirschot blijven. De bekendste twee zijn:
1. Emiel Joannes, die wel zijn Belgische nationaliteit hield. Hij
trouwde met de Oirschotse Hanneke van Kempen, en werd caféhouder in café Westerlaken, als gevolg waarvan het pand een tijd
lang verder door het leven ging als ‘De Miel’. Nu is het bekend
onder de naam ‘Oud Brabant’. Hij was de vader van onder andere de
bekende Cees Miel, elektricien en Marietje Miel, de latere kasteleinsvrouw, getrouwd met molenaar Sjef van Esch.
2. Petrus Mercx, oud-zoeaaf. Na zijn zoeaventijd kwam hij als
broeder in een Belgisch klooster terecht te Wetteren. (Vandaar zijn
bijnaam Paterke Mercx.) In augustus 1914 kwam hij als vluchteling
in Oirschot bij zijn broer Willeke Mercx. Na de oorlog is hij terug
gegaan naar zijn klooster, maar een tijd later uitgetreden om voorgoed in Oirschot te komen wonen. Hij heeft onder andere als boekhouder gewerkt op ‘het boterfabriek’ en bij Teurlincx en Meyers. In
de Antoniuskapel in Straten hangt een houtsnijwerk uitbeeldend St.
Joris met de draak, door hem gemaakt en geschonken aan de ‘guld’
van St.Joris’.
Nog in mei 1919 meldde zich in Oirschot een Belgisch gezin
afkomstig uit het vluchtoord te Uden. Het gezin, bestaande uit de
weduwe Adriana Vermeer van Laarhoven met vijf kinderen, wilde
zich in Oirschot vestigen, maar Oirschot had geen onderdak te
bieden. Op kosten van het rijk mochten onze bestuurders toen voor
onderdak zorgen. Het werd een noodkeet, gekocht in Best. (Weet
iemand waar die keet gestaan heeft?)
Pas op 1 mei 1920 werd officieel de staat van beleg in Brabant en
Limburg opgeheven.
Inf.:

- Lotgevallen der volkeren J.Kleyntjens en H. Huybers
- Oirschotse gemeentearchieven uit Reg. Historisch Centrum Eindhoven
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Clari van Esch van Hout, tel: 575260.
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