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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 mei 2012 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. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.
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EEN KRUIS NABIJ DE MONTFORTLAAN IN OIRSCHOT
Toen ik een nieuw huis ging bouwen aan de Kastanjehof in
1980/1981 kwam ik dagelijks ten minste twee keer langs dit kruis
gereden.

Het kruis waarover ik het nu even wil hebben. En al heel lang heb ik
gedacht: ‘eens uitzoeken: waarom staat daar dat kruis?’ Zou het iets
te maken hebben met het groot seminarie van de paters Montfortanen??
Gewoon maar eens navragen en waar begin je dan? Bij de mensen
die vlak bij wonen natuurlijk. En bij mensen die het misschien kunnen weten.
Het kruis staat op een tipke tussen de weg naar Best en de Montfortlaan, tegenover de vroegere meubelmakerij Schoonoord.
Vroeger werd de Montfortlaan de Kasteelpad genoemd, naar het
kasteel Groot Bijstervelt, waar ooit de bekende adellijke familie
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Sweers de Landas woonde. De vernieuwde gevelsteen buiten bij het
trapportaal geeft dat ook aan.
Tot voor kort waren er nog enkele paters Montfortanen gehuisvest,
maar ook die zijn sinds begin 2012 allemaal verdwenen.
De Montfortlaan is een laan met een fietspad erlangs, met vier rijen
prachtige eiken bomen. Geweldig om er eens een keer doorheen te
lopen of te fietsen en even te stoppen om te kijken en te genieten. De
laan is precies 1000 meter lang.
Vanuit Oirschot richting Best staat het kruis in de bocht heel even
recht in je zichtlijn. Maar het valt niet erg op, het staat er iets of wat
verscholen. Het is een houten kruis met een houten corpus, beide
eikenhout. Het kruis is geplaatst in een natuurstenen rand en vast
gezet met eikenhouten wiggen. Dit geheel staat op een sokkel van
metselwerk met hoeksteentjes, eveneens van natuursteen.
Een en ander is gesteund door siersmeedwerk.
Achter op het kruis staat 26-6-38 uitgesneden in het hout.
Zou het betekenen: ben ik op de Goede Weg in mijn leven? Of ben
ik gewoon op weg naar Best?
Ik wist het niet. Dus ben ik maar
eens gaan vragen bij enkele mensen.
Eerst bij Theo.
Hij wist dat het er in 1938 is
neergezet. Iemand uit de familie
van Doruske v. d. Vleuten heeft
de grond geschonken. De aanleiding van het plaatsen wist Theo
niet, wel dat het kruis eigendom is van de Parochie Sint Petrus Banden. Die zorgt ook voor het onderhoud, maar dat zou iets beter kunnen volgens Theo. Het kruis wordt nu aan het zicht onttrokken door
te hoge beplanting.
Theo wist ook dat er op de dag van de opening iemand verongelukt
is. Een man stak de weg over en liep voor een auto, zo is het verhaal.
Die man was Doruske Vervoort, bijgenaamd ‘De Schoen’. Hij
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woonde op ‘de hei’ en is de opa van de onlangs overleden Thea.
Enkele jaren geleden zijn de beide armen van het corpus op het kruis
stuk geslagen en vervangen door nieuwe, aldus Theo (het is te zien).
Theo adviseerde me verder te zoeken en heb dat toen maar gedaan.
Daarna bij Jack (de meubelmaker), die er vlakbij woont in het koetshuis dat vroeger bij Huize Schoonoord hoorde.
Voordat de vader van Jack het huis kocht, stond daarin de koets van
de bewoner van Huize Schoonoord. In de voor- en achtergevel zat
een poort. Een getoogde rollaag in de achtergevel is er nog van
overgebleven.
Jack wist dat het kruis is gemaakt naar een ontwerp van de Oirschotse architect Sjaak Priem. Ook vertelde hij dat er destijds een programmaboekje is gemaakt bij gelegenheid van de onthulling en dat
daarbij toen nogal wat mensen en verenigingen aanwezig zijn geweest. Die zouden allemaal in dat boekje staan, maar hij wist het niet
meer te liggen. Het was zeker 10 jaar geleden dat hij het had gezien.
Jack wist ook van het verongelukken van die persoon op de dag van
de opening.
Hij vertelde nog het volgende verhaal.
Elke zaterdagavond werd er een olielampje in een houder bij het kruis geplaatst en dat brandde tot zondagavond. Dat werd gedaan door de kinderen van Tuntje Kemps die kerkmeester was, Drika en Piet Kemps. Nazaten
van deze familie Kemps wonen nog
steeds in de nabij gelegen boerderij
Montfortlaan 6. Omstreeks 1950 is
deze taak overgenomen door Jack, nadat Drieka en Piet hem dat hadden gevraagd. Jack haalde de olie bij de familie Kemps.
Hij denkt dat hij dat tot 1958 heeft ge________________________________________________________________5

daan. De houder van olielamp is niet meer op het kruis aanwezig.
Volgens Jack bestaat er nog een ansichtkaart van het kruis met op de
voorgrond een vrouw met een korf. Jack verwees me naar het kerkbestuur. Daar moeten ze er meer gegevens over hebben.
Jack wist ook dat het kruis een keer verplaatst is vanwege het verbeteren en verleggen van de weg naar Best. Dat moet ongeveer 1957
zijn geweest en het kruis is toen zeker 30 meter richting Best verplaatst. Daarvoor heeft Jan Smulders de benodigde grond geschonken. Die woonde in de boerderij die tegenwoordig Montfortlaan no.
2 heeft, weet Jack nog.
Pas in 1959 stond het kruis op de huidige plaats. In de tussentijd lag
het opgeslagen in de loods van meubelmakerij Schoonoord.
De zus van Jack, hun Jo, heeft nog een tijd lang geld opgehaald in de
buurt, wellicht voor onderhoud of olie voor de lamp, maar dat weet
Jo niet meer.
Jack zei nog: ‘goed dat je het allemaal eens uitzoekt en opschrijft’.
En dan naar Toon. Daar ook maar eens nagevraagd, die weet ook
nogal veel.
En gelukkig had Toon het programmaboekje nog van de inzegening in
1938. En ik mag het boekje inzien!!
Ik ben benieuwd. Ik krijg toelichting
van Toon en mag zelfs bij uitzondering een kopie maken. Het was ten
tijde van het rijke roomse leven, volgens Toon.
De verkennerij was er ook bij, die
was toen pas opgericht, en ook de
jonge wacht en de gilden, aldus Toon.
Hij heeft ook nog een artikel met
foto’s uit de toenmalige KRO radiogids. En eveneens enkele
foto’s.
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Als ik thuis het boekwerkje en het KRO-artikel nog eens doorlees en
bekijk, vallen me een paar dingen op.
Ten eerste het programma. Alleen al de kop KRUISPLANTING IN
HET BRABANDSCHE DORP ”OIRSCHOT” ZONDAG 26 JUNI
1938 is echt uit een andere eeuw. Met een lijst van genodigden en
organisatoren aan de ene kant en het dagprogramma en de volgorde
van de stoet aan de andere kant zijn al bijna twee pagina’s gevuld.
Onder op de lijst bij de genodigden staan 3 namen v. d. Vleuten,
wellicht de schenkers van de grond. Ook kerkmeester en wethouder
A. M. Kemps staat vermeld. Mogelijk is het de Kemps waarover
Jack me vertelde.
Het dagprogramma met toespraken en gezangen ademt de sfeer van
die tijd.
Waarom zou de locoburgemeester een toespraak hebben gehouden
en niet de burgemeester?
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Uit de volgorde van de optocht blijkt dat de gilden niet deelnemen.

Aardig is ook dat gevraagd wordt om de aanwijzingen van de ordecommissarissen strikt aan te houden vanwege de aanwezigheid van
de KRO reportagewagen. Zouden er nog radio-opnamen bewaard
zijn gebleven?
De organisatoren van de festiviteiten waren de ’standsorganisaties’,
zoals die toen werden genoemd.
Eén naam ken en herinner ik me goed: Piet den Ouden, onze plaatselijke bakker.
Het was een kleine, gezette en erg plezierige baas. Hij was ook voorzitter van de harmonie Arti et Amicitiae en wat me vooral is bij gebleven is het volgende. Mijn vader was melkventer en ik moest hem
zeker op zaterdagen en op feestdagen mee helpen. Ja, ook op feestdagen want op eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag
werd er een korte route gereden. En Piet den Ouden was een goede
klant van mijn vader want bij hem moest ik dan een volle krat met
12 literse flessen slagroom naar binnen sjouwen. In de bakkerij was
altijd volop bedrijvigheid en warmte van de ovens en het rook er
heerlijk. Ik kreeg er vaak een paar koekjes en mijn vader en Piet
buurtten wat en rookten ieder een paar trekjes extra van hun sigaar.
Later heeft zoon Jan de bakkerij overgenomen. Nadat er op een
nieuwjaarsnacht vuurwerk in de winkel is gegooid en daardoor veel
rookschade ontstond, is de bakkerij gesloten. Later vestigde er zich
een goed restaurant in.
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In het programmaboekje las ik ook dat Toon van de Wiel de beeldhouwer is die het corpus heeft ontworpen en gemaakt.
Enkele gegevens over het kruis zijn:
•
Hoogte 230 cm, breedte 95 cm
•
Corpus hoog 90 cm, breed 80 cm
•
Metselwerk basis 137x132 cm en 60 cm hoog
•
Natuurstenen rand waarin het kruis staat bestaat uit 2 delen
totaal 46 x 72 cm en 27 cm hoog.
•
Versterkt met smeedwerk.
Het KRO artikel.
Op pagina 654 van 9 juli 1938 staat een kort artikel en wordt een
voordracht aangekondigd. Er wordt gesproken over een geweldige
tijd, die aan de Katholieke Kerk niet onbewogen voorbij gaat. Is het
nu, 72 jaar later, anders?
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Inmiddels is er sinds het schrijven van dit artikel ruim een jaar voorbijgegaan, en niet ongemerkt.
Zowel de gemeente als het kerkbestuur zijn ieder voor een deel eigenaar van het pleintje.
Er is een herinrichtingsplan gemaakt in goed overleg tussen een lid
van het kerkbestuur en een ambtenaar van de afdeling gemeentewerken. Einde 2011 heeft een vrijwilliger al kruis en corpus helemaal
schoon gemaakt en opnieuw geschilderd. In januari is gestart met het
opknappen van het pleintje waar het kruis op staat. Er komt wat
nieuwe beplanting en klinkerbestrating. Een deel wordt voorzien van
leislag, die afkomstig is van de oude leien die op de Sint Petruskerk
lagen. De sloot rondom is al opgeschoond en de punt zal worden
ingezaaid met graszaad.
Straks is alles weer heel erg netjes.
Inmiddels heeft een vrijwilliger zich aangeboden om het gewone
onderhoud op zich te nemen.
In 2013 staat het kruis er 75 jaar. Zal er aan deze mijlpaal aandacht
worden besteed?
Heel veel dank aan allen die mij informatie hebben gegeven.
Wim van den Biggelaar
Voetnoot:
Theo is de heer Th. van der Loo
Jack is de heer J. van de Ven
Toon is de heer A. van Esch † 17-02-2012
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TERUG NAAR HET OIRSCHOT VAN TOEN
Al eerder heb ik in artikelen teruggegrepen naar het Oirschot van
honderd jaar geleden. Natuurlijk verandert er in een dorp in een paar
jaar niet zoveel. Vaste lezers van ons tijdschrift zullen daarom wel
zaken tegenkomen waarover ze al iets meer over gelezen hebben.
Maar voor de duidelijkheid komen - voor onze nieuwe lezers - enkele van die zaken toch aan bod in het volgend artikel van ‘Het Oirschot van Toen’.
Honderd jaar geleden - in de jaren 1911, 1912 en 1913 - was Oirschot nog een dorp met rond de 4100 inwoners. Op 1 januari 1911
begonnen met 4083 bewoners, telde ons dorp op 1 januari 1913 4151
inwoners. Daarbij overheersten de vrouwen. Dat wil zeggen alleen in
aantal, want het woord vrouwenemancipatie was misschien al wel
uitgevonden, maar bij ons nog niet in de praktijk gebracht. Dat het
vrouwenoverschot niet lag aan het verschil in aantal geboorten tussen jongens en meisjes, maar zeer waarschijnlijk aan de vrouwelijke
bewoners van het klooster en internaat in de Koestraat, kun je opmaken als je de cijfers vergelijkt van het aantal personen dat zich per
jaar in Oirschot vestigde.
In 1911 vestigden zich 115 vrouwen in ons dorp en 80 mannen. In
1912 was dat aantal respectievelijk 138 en 91 en in 1913 125 vrouwen en 83 mannen. Natuurlijk stonden daar tegenover de mannelijke
bewoners van Kasteel Bijsterveld, maar die moesten een eeuw geleden nog aan hun bloeiperiode beginnen.
Onze gemeente werd in die tijd bestuurd door een gemeenteraad van
11 personen, waaronder ook de wethouders A.van de Ven en H.
Noyen. Zelfs burgemeester Breton van Lith.was lid van de raad. Die
raad trad nog niet en'bloc af, zoals tegenwoordig, maar elke twee
jaar was 1/3 deel van de raad aftredend en weer direct herkiesbaar.
De raadsleden vergaderden ongeveer eenmaal per maand, waarbij
onze gemeentesecretaris Just Nuijens zorgde dat alles genoteerd
werd, soms zeer uitgebreid (leuk om te lezen). Gemeentesecretaris
was trouwens een goed betaalde baan, vergeleken bij dat van burgemeester. Dat laatste was in die tijd vooral nog een erebaantje. In
________________________________________________________________11

1911 had Just Nuijens voor al zijn pennenvruchten een riant jaarsalaris van ƒ900, - en de burgemeester maar ƒ750, -. Het jaar daarop
kreeg Breton van Lith wel opslag van ƒ100, -, echter ook het salaris
van de gemeentesecretaris steeg met een zelfde bedrag.
Het gemeentehuis was toen nog maar matig bezet door ambtenaren.
Vooral ook omdat eind 1907, begin 1908 de kantonrechter en zijn
griffier, die voor die tijd op het raadhuis zitting hielden, plaats gemaakt hadden om in een mooie nieuw gebouw te trekken: het kantongerechtsgebouw. Behalve voor de burgemeester, de raad en de
secretaris, was er een plaats gereserveerd voor onze gemeenteontvanger Janus van de Heuvel, die er enkele dagen per week zitting
hield en daarvoor voor zichzelf ƒ400, - per jaar mocht neertellen.
Verder had Just Nuyens hulp van een ambtenaar ter secretarie, Th.
Princee, die in januari 1912 echter ontslag nam. Hij werd opgevolgd
door een zgn. ‘volontair ter secretarie’ in de persoon van Lambertus
van Vlokhoven. Een volontair was iemand die voor een kleine vergoeding vrijwillig werkzaamheden verrichtte. In juli 1913 kreeg Van
Vlokhoven een vaste benoeming. Dan was er ook nog de gemeentebode W. Voermans, maar een bode behoort per definitie niet te zitten, maar boodschappen over te brengen, dus onderweg te zijn. Alles
bij elkaar was er nog ruimte voor een gezin dat de benedenverdieping bewoonde. Dat was in die tijd het gezin van de gemeentebode.
En tenslotte was er - in geval van nood - nog een zeer beperkte ruimte voor tijdelijke logies van ‘wetsovertreders in het klein’, zoals
stropers en mensen die na het zgn. politie-uur nog lange niet naar
huis gingen. Of daar nog gebruik van werd gemaakt, weet ik niet.
Immers die personen konden, na een vonnis van onze kantonrechter,
meestal terecht in ‘het Spinhuis’ in Den Bosch. Voor vervoer werd
gezorgd.
De gemeentearchieven bestuderend uit de jaren van een eeuw geleden, vallen twee zaken op.
1. De verscheidene pogingen van Oirschot om uit haar isolement te
geraken, waarin ze in de 19de eeuw terecht was gekomen door
o.a. de aanleg van de kunstweg Den Bosch-Eindhoven, de af12______________________________________________________________

scheiding van Best en het mislopen van de aanleg van een spoorlijn door Oirschot.
2. De geleidelijke mechanisering van bedrijven
Isolement
- Al enkele jaren lagen er plannen om een fietspad te realiseren van
Oirschot naar Boxtel. Boxtel wilde ook, maar over de manier
waarop, waar en wie wat betaalde, kon men het maar niet eens
worden. Was het initiatief van Oirschot uitgegaan, ondertussen
had Boxtel het voortouw overgenomen. In 1911 kwam het bericht
dat Oirschot en Boxtel een voorschot zouden kunnen krijgen van
ten hoogste ƒ3218, -. Daarop besloot de Oirschotse raad om in
overleg met Boxtel de zaak te bespoedigen, zodat men in het najaar met de aanleg zou kunnen beginnen. Helaas zou het nog tot
juni 1913 duren voor eindelijk de aanbesteding van de aanleg van
het fietspad plaats vond.
- In die jaren was Oirschot ook in onderhandeling met de ‘Tramwegmaatschappij De Meierij’ te Eindhoven over de aanleg en exploitatie van een stoomtramlijn Oirschot-Best-WoenselEindhoven.
- En er was een aanvraag binnengekomen van de directeur van ‘de
Ginniksche Tramwegmaatschappij’ om concessie en rentegarantie
voor een door hen ontworpen tramlijn Breda-Oirschot. Oirschot
wilde wel maar vreesde niet genoeg financiën te hebben, omdat
de restauratie van de kerktoren veel opgeslokt had.
- In september 1912 deed zich weer een andere mogelijkheid voor
om een snelle verbinding met steden in de omgeving te krijgen.
‘De Vereniging ter Behartiging van Oosterhouts Verkeersbelangen’ had plannen voor een spoorwegverbinding Eindhoven - Oirschot - Moergestel - Tilburg - Dongen - Oosterhout - Lage Zwaluwe.- Oosterhout. Ze vroeg aan Oirschot om een adhesiebetuiging voor een verzoek aan de Minister van Waterstaat en aan de
tweede kamer. Ook hieraan gaf Oirschot haar fiat.
Echter de geschiedenis heeft ondertussen geleerd dat er van al deze mooie, veelbelovende plannen – in ieder geval voor wat ons
dorp betreft – weinig terecht is gekomen. Oirschot heeft niet al________________________________________________________________13

leen figuurlijk de bus, maar ook letterlijk de trein en de trammen
gemist. Enkel de boten deden Oirschot aan, maar daar moesten
onze oud-dorpsgenoten nog een jaar of tien op wachten. In juni
1912 vond de overdracht plaats aan de Staat van de Oirschotse
gronden, die nodig waren voor de aanleg van het Wilhelminakanaal.
Mechanisatie bedrijven
Begin twintigste eeuw had ons dorp verscheidene bedrijven binnen
haar grenzen, waar op de meeste plaatsen nog ambachtelijk (hand)
werk werd verricht, maar de mechanisatie kwam eraan, met de
maalderijen en stoelenfabrieken voorop. Regelmatig kwamen er bij
B en W. verzoeken binnen om vergunning voor het oprichten van
een motor binnen het bedrijf
Zo stonden er in 1911 al zes stoelenfabrieken te boek die allemaal
gemechaniseerd waren.
Wat de maalderijen betreft, gaven in 1912 vier molenaars op ‘gemotoriseerd’ te zijn. Alleen achter de naam van de Gebr. van Heyst (in
de Notel) stond nog ‘windmolen’ ingevuld, alhoewel men ook al een
hinderwetvergunning aangevraagd had voor een motor. Het voordeel
van een mechanische maalderij is natuurlijk dat men niet meer afhankelijk is van de wind of het water en men dus geen molen nodig
heeft. Wellicht daarom ook dat in hetzelfde jaar J. Peters zich bij de
molenaars schaarde, ondanks het feit dat hij geen molen had. Strikt
genomen kon je hem geen molenaar meer noemen. Toch bleef het
woord molenaar of mölder bestaan.
Naast de hier genoemde bedrijven werden ook bij verscheidene van
de 12 bakkerijen die Oirschot kende, het deeg mechanisch gekneed,
of hun oven(s) mechanisch verhit.
100 jaar geleden hadden we nog twee bierbrouwerijen in huis, waarvan één de bekende brouwerij van de familie de Kroon in de Koestraat. Ook de opa van onze laatste brouwer, Gerard de Kroon, vroeg
in juli 1912 een hinderwetvergunning voor het oprichten eener bierbrouwerij met benzinemotor van 4 pk op perceel kadastraal bekend
bij de gemeente Oirschot sectie F no 2964.
14______________________________________________________________

De aanvraag werd, zoals in die tijd al de gewoonte was, ter inzage
gelegd. Maar blijkbaar vonden de mensen toen bijna alles goed, want
er werd zelden bezwaar aangetekend.
Sterker nog, er kwam meestal niemand kijken, ook niet in dit geval.
Dus kreeg De Kroon zijn vergunning, zij het onder enkele voorwaarden.
De Stoomzuivelfabriek
Begin 20ste eeuw stonden er in Oirschot nog vier boterfabriekjes,
die met de hand bediend moesten worden.om te kunnen ‘boteren’.
Zo rond 1911 begon men echter te denken en te praten (of in omgekeerde volgorde) over het oprichten van één groot zuivelfabriek voor
ons dorp, gedreven door stoomkracht. In april 1911 kwam er bij B en
W een verzoek binnen van de Stoomzuivelfabriek in Oprichting ‘om
op de hoek Oude Grintweg - Gasthuisstraat een bouwterrein van de
gemeente te kunnen kopen voor de oprichting van een fabriek voor
moderne zuivelbereiding’. De grond werd geschat op ƒ1100,- en
voor dat bedrag deed de gemeente afstand van de grond.
In november van dat jaar werd er een hinderwetvergunning gevraagd
om een stoommachine te plaatsen van 20 PK in de stoomzuivelfabriek, die in december verleend werd. En in februari 1912 al trad de
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St.Odulphus (in de Oirschotse
volksmond: ‘t romfebriek of ’t boterfebriek) in werking. Dat betekende natuurlijk het einde van de vier kleine boterfabriekjes. Drie
ervan – in de Notel, in Spoordonk en in Straten – werden omgebouwd tot kleine woonhuisjes, waaraan je de oorspronkelijke functie nog enigszins kon afzien. Een daarvan – het fabriekje op Den
Heuvel – werd gekocht door burgemeester Breton van Lith, die
prompt (dezelfde maand nog) een bouwvergunning aanvroeg en
kreeg om er een mooi nieuw huis op te bouwen. Volgens de huidige
bewoner, Hans van Leuven, was de grote diepe kelder het enige
waaraan je de oorspronkelijke functie kon merken. Ondertussen staat
alleen het verbouwde boterfabriekje in de Notel nog overeind.
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Het nieuwe huis van burgemeester Br. v. Lith rond 1925 (collectie Piet Bogmans)

Er waren meer Oirschottenaren die met bouwplannen rondliepen.
Om er enkelen te noemen:
Zo vroeg Hendrikus van de Sande in april 1911 een bouwvergunning
aan voor het bouwen van een brouwerij op kadasterno. F1047. Of
dat resultaat opgeleverd heeft is me niet bekend.
De Nederlandse Hervormde Kerk vroeg in juli van datzelfde jaar een
bouwvergunning voor het bouwen van een pastorie. Zou dat misschien de pastorie zijn in de Koestraat?
Ook notaris Mertens had grote (en grootse) bouwplannen. In juli
1912 vroeg hij een bouwvergunning aan. Daarbij had hij zijn oog
laten vallen op een terrein, kadastraal bekend onder nummer F2178
en 2179. Naar alle waarschijnlijkheid is Sonnevanck het gevolg van
die bouwplannen.
Ook de gemeente zelf moest aan het bouwen. Immers een commissie
was tot de conclusie gekomen dat het schoolhuis van de school aan
de Spoordonkseweg te klein was voor het talrijke gezin van de bovenmeester, terwijl nog vermeerdering van het gezin stond te wachten.
16______________________________________________________________

Huize Sonnevanck aan de Spoordonkseweg te Oirschot omstreeks 1916
(collectie Piet Bogmans)

Die bovenmeester was de bekende ‘mester’ Beliën.
De bouwactiviteiten bij de restauratie van de kerktoren liepen daarentegen 100 jaar geleden – evenals die van nu – op een eind. In april
1911 werd de directiekeet bij de kerk verkocht en zoiets kondigt
meestal het einde aan. In maart 1912 meldde de gemeente dat de
restauratie voltooid was en in juni van dat jaar belegde men een vergadering met het kerkbestuur over de overdracht van de toren aan
dat kerkbestuur. Daar was men het gauw over eens, alleen de minister van Binnenlandse Zaken en de Gedeputeerde Staten moesten nog
toestemming geven.
Toen voor de gemeente de meeste bouwbeslommeringen van de toren er op zaten, deed ze aan het kerkbestuur het voorstel om grondgebied rond de kerk te ruilen. En zo gebeurde. De gemeente kreeg
hierbij meer ruimte voor de markt en het kerkbestuur kreeg op haar
beurt een deel van kadasternr. F 441 en het Zuidelijk deel van F.
3348. Dit gebeurde met gesloten beurzen.
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Nu het kerkbestuur eigenaar was van kerk en toren, besloot ze als
laatste karwei het houten schot rond de kerk af te breken en dit te
vervangen door een nieuw fraai ijzeren hek.
Voorwaarden waaronder de gerestaureerde toren overgedragen werd
aan het R.K. Kerkbestuur:
1. Dat de gemeente steeds het recht heeft de vlag op de toren te steken bij feestelijke gelegenheden van staat, provincie of gemeente,
bij die gelegenheden de klok te mogen luiden en steeds vrije toegang tot de toren te mogen hebben.
2. Dat het gebruik van de toren ten algemene nutte voldoende gewaarborgd is.
3. Dat het kerkbestuur steeds zorgt voor in goede staat verkerende
en steeds gangbaar uurwerk en dat er een brandklepel op een der
klokken aanwezig is.
4. Dat het luiden der klokken ’s morgens om 5 uur door de gemeente
zal worden betaald.
Als laatste activiteit betreffende de gerestaureerde toren bood de
gemeente in 1915 de (goede) oude resterende stenen van de toren te
koop aan voor ƒ4, - per duizend stuks, die men af had laten bikken
voor 80 cent per duizend stuks.
De markt
Al een tijd lang had Oirschot tien jaarmarkten per jaar. Het kwam er
op neer dat het, behalve in juli en augustus, elke maand markt was.
Die markten hadden een andere bezetting dan die van tegenwoordig.
Het waren vooral boeren en veehandelaars die met hun vee en andere
producten op de markt stonden. Ze vielen ook niet op dezelfde vaststaande dag van de week. Sommige marktdagen vielen op een dinsdag, andere op een woensdag, donderdag of vrijdag. Dinsdag was
altijd een goedbezochte markt. Dan werd er vee verhandeld waarmee
men de volgende dag naar ‘Bosse mèrt’ kon gaan. De andere dagen
waren slechte marktdagen. Op woensdag had men concurrentie van
Bosche mèrt en Eersel. Donderdags en vrijdags was de handel ook
maar slap, vooral omdat de slagers uit de omgeving hun slachtvee
voor het weekeinde dan al ingeslagen hadden. Daarom werd er in de
gemeenteraadsvergadering van februari 1911 gepleit om alle markt18______________________________________________________________

dagen in het begin van de week te zetten. Er werd besloten om vanaf
1913 de bestaande jaarmarkten af te schaffen en twaalf nieuwe veemarkten in te stellen van o.a. runderen, schapen en geiten. Voortaan
zouden die maandmarkten vallen op de tweede dinsdag van de
maand. Behalve – want natuurlijk waren er weer uitzonderingen – in
januari op dinsdag na St. Tunnis (17 januari). Verder op dinsdag na
St. Servaas (12 mei) en dinsdag na St. Hubert (3 november). En
daarbij kwam één paardenmarkt, op de laatste dinsdag van oktober.
Dan konden de echte handelaars met hun pas aangeschafte paard(en)
eventueel naar ‘Heel Mèrt’.
De kermis
Een ander evenement dat op de markt plaats vond en vindt, was en is
natuurlijk de kermis. In een vergadering van B en W begin 1911
werd na overleg besloten in de raad het voorstel te doen om de jaarlijkse kermis met twee dagen te verkorten. De opzet was hiermee in
1912 te beginnen. Daarbij moet even vermeld worden dat de kermis
toentertijd vijf dagen duurde: van zondag tot en met donderdag. Dit
voorstel werd beslist geen hamerstuk. Er werd driftig over gediscussieerd. Argument voor: op woensdag en donderdag was het toch niet
druk op de kermis en als de kermis nou met twee dagen verkort
werd, dan had de werkman die week nog vier dagen om te werken,
en dat zou in de meeste gezinnen goed van pas komen. Tegenargument van een raadslid bij wie men aan zijn kostwinning dreigde te
komen: hij vond de kermis een zeer oud gebruik, dat men niet zomaar moest veranderen. Het was al jammer dat er niet meer, zoals
vroeger, gedanst kon worden. Want dat was toch een onschuldig
vermaak. En de neringdoenden hadden toch ook hun belangen.
Na een lang debat stelde de burgemeester voor om te stemmen. Uitslag: voor, met zeven tegen drie stemmen. Het bleek dat veel Oirschottenaren het toch niet met dat besluit eens waren, want er kwam
een verzoek binnen namens veel inwoners om terug te komen op dat
besluit. In oktober van 1911 stond de verkorting van de kermisduur
weer op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Er werden
weer voor- en tegenargumenten aangevoerd en toen het op stemming
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aankwam was het resultaat: verkorting van de kermistijd handhaven
met acht stemmen voor en drie tegen.
Derde bedrijf: in 1912.
Raadslid Van Baar kwam met een protestbrief, ondertekend door
veel inwoners, vooral namens de gilden en andere verenigingen,
omdat zij hun festiviteiten op de kermis afgestemd hadden. Dus
werd er weer een raadsvergadering aan gewijd, en er volgde weer
een debat met voor- en tegenstemmers, totdat een raadslid het voorstel deed om de guldenmiddenweg te volgen en de kermis met één
dag te verkorten. Dit voorstel werd tenslotte aangenomen.
Scheitend---Scheidend---Schei-eind
De eerste twee namen komen vooral in de archieven voor, de laatste
gebruikt men tegenwoordig.
Voor zover mij bekend is dit gebied in Spoordonk, tussen de Nieuwe
Dijk en Oisterwijk, op de scheiding met Lennisheuvel het laatste
gebied in Oirschot waar nog turf gestoken werd. Zo werd er bijvoorbeeld in 1902 en in 1905 nog door de gemeente bekend gemaakt dat
hier turf en hei verkocht werd.
Het was in 1903 dat Jan Erven zich in een verzoek tot de gemeente
richtte om ten koste van hem en van de gemeente (ieder voor de
helft) het Scheitend en zijn daaraan gelegen grond Het Rondeel, geschikt te maken als vloeiweide. En of de bevloeiing dan kon geschieden vanuit de Beerze. De raadsleden vonden het een goed idee,
maar of het plan ook verwezenlijkt is, is me niet bekend.
In november 1911 diende hij weer een verzoek in. Nu voor de aankoop van de gemeentehei het Scheieind. Het bleek dat de Heidemij
al eerder een plan voor de ontginning van dit gebied (70 ha) had uitgewerkt, doch dat de uitvoering ervan achterwege was gebleven wegens de hoge kosten aan de torenrestauratie. Sommige raadsleden
waren van mening dat Oirschot toch beter zelf kon ontginnen. Na
een nader onderzoek en discussie in de raad, stelde de voorzitter
voor om op het verzoek van Jan Erven afwijzend te beschikken. Met
algemene stemmen werd dit voorstel aangenomen.
Echter een jaar later deed een zekere Johannes Kurstens, landbouwer
te Grubbenvorst (Limburg) een bod aan de gemeente om het Schei20______________________________________________________________

eind te kopen voor ƒ4900,- of het verzoek om het gebied in erfpacht
te willen afstaan, voor de tijd van 50 jaar. Dit tegen een jaarlijkse
huur van ƒ4,- per ha. De meningen in de raad waren verdeeld en de
uitslag heb ik uit de gemeenteraadverslagen niet kunnen opmaken.
Misschien is het voorstel van erfpacht aangenomen, want vroegere
buren van Sjaak Kurstjens bevestigen dat hij de grond bewerkte.
De familie Kurstjens heeft daar in de buurt overigens wel twee boerderijen gebouwd, maar dan op Boxtels grondgebied. Duidelijk is in
ieder geval dat een eeuw geleden de omgeving van het Scheieind in
de belangstelling stond van landbouwpioniers en gemeente om het in
cultuur te brengen. Misschien iets voor ‘Sporen in Spoordonk’ om
dat eens precies uit te zoeken.?
Nog enkele aardige weetjes:
20-5-1911: wielerclub ‘De Lustige Wielrijders’ organiseert een
Groot Internationaal Wielerfeest in Oirschot.
16-9-1911: ergens in wijk A (de bebouwde kom) is al een danszaal
van bierhuiseigenaar G. van den Eijnden. Hij vraagt een vergunning
voor verkoop van alcoholhoudende dranken, anders dan sterke dranken. Die wordt echter geweigerd omdat de betreffende ruimte niet
voldoet aan de gestelde eisen.
14-11-1911: besluit gevallen tot verharding van de Gasthuisstraat.
16- 11-1911: besluit om de lantaarnopsteker een salarisverhoging
van 10 cent per dag te geven.
5-12-1911: verzoek van nachtwacht Antoon Meeuwis om salarisverhoging van 10 cent per nacht. Hij verdient nu 60 cent. Besloten salaris te brengen op ƒ125 per jaar.
6-9-1912: verzoek van de directeur van het postkantoor (Vrijthof)
om de zgn. Poststraat te bestraten. Dit is het straatje lopend vanaf
het Vrijthof langs de Zwaan naar de Markt. Verzoek afgewezen.
29-3-1913: benoeming eerste gemeenteveearts, C. M. van Rooyen,
tegen een jaarsalaris van ƒ200,- per jaar.
10-10-1913: besloten om 2 of 3 openbare urinoirs op de markt te
plaatsen.
C. van Esch-van Hout

Inf. Gemeentearchief Oirschot
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MUSEUMSCHATTEN
Bij het museum ‘de Vier Quartieren’ hoeft u niet naar schatten te
zoeken, ze liggen gewoon voor u klaar in de vitrines en de overige
ruimten.
Enkele van die wel heel bijzondere schatten zijn de haarschilderijen, die niet
alleen mooi zijn maar ook ware kunstwerkjes.
Haar heeft in verschillende culturen een
belangrijke betekenis. In de bijbel verliest Simson zijn haar en daarmee zijn
kracht door toedoen van Delilah en in
Noord-Amerika scalpeerden Indianen
hun slachtoffers als symbool voor hun
overwinning. Haar werd gezien als zetel
van de ziel en het leven. Het gebruik van menselijk haar voor herdenkingssieraden is dan ook een eeuwenoud gebruik.
In de negentiende eeuw gaven juweliers modellenboekjes uit voor
haarsieraden. Het haar werd gebruikt voor afbeeldingen van landschappen, voorstellingen met bloemen en planten, maar was ook de
basis voor menig horlogeketting of halsband.
Met name in Engeland was haar een wezenlijk bestanddeel van herdenkingssieraden. In de 17e eeuw droeg de Engelse koningin Henriette Maria (1609-1669) een armband, gemaakt van mensenhaar.
Het gebruik van mensenhaar had een grote herinneringswaarde en
was een symbool voor leven en liefde.
Volgens het Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens uit 1931
was het gebruik van haar van een overledene uit den boze, want ‘wie
haar van een dode afsnijdt doet daar niet goed aan, deze haren vergaan tegelijk met het dode lichaam, daarom moet men als men een
aandenken wil hebben, de haren van een levende nemen, ook al ligt
die in zijn laatste ogenblikken’.
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Het geeft aan dat men ook nog in de 20e eeuw magische krachten
toekende aan menselijk haar.
Vanaf de jaren 1730 zijn met haar omkranste portretminiaturen en
medaillons gemaakt. Het zijn de voorlopers van de haarschilderijen.
De bloeitijd van de haarwerken begint aan het eind van de 18e eeuw
en duurt voort tot in de tweede helft van de 19e eeuw. Er zijn echter
nog haarwerken bekend uit de jaren dertig van de 20e eeuw.
Een van de meest persoonlijke toepassingen van het gebruik van
mensenhaar is in haarschilderijen waarop de overledene wordt herinnerd door middel van een grafmonument.
De haarschilderijen zijn meestal gemaakt met waterverf op een achtergrond van perkament, papier of melkglas. Het haar werd geprepareerd en in verschillende vormen gebruikt. Strengen haar dienden als
boomstammen, slierten als de takken en fijngeknipt haar als gras en
grillig struikgewas.
Haarwerken werden zowel door echte ‘haarkunstenaars’ als leken
gemaakt. Met name kappers en pruikenmakers vervaardigden vakkundige werkjes. Verder waren er nijvere kloosterzusters die op bestelling haarwerken maakten. Maar ook gaf het Nederlandse damesblad Penelope, dat verscheen van 1821 – 1835, haar lezeressen voorbeelden van haarwerken en de manier waarop men het haar diende te
behandelen: ‘de eerste bereiding, welke de haren moeten ondergaan
is dat zij in wit zeepsop uitgewasschen worden, vervolgens worden
zij gekookt in wijngeest, waardoor zij zacht en buigzaam worden’.
(Wijngeest is de oude naam voor methylalcohol of spiritus)
De komst van de fotografie, maar ook het gebrek aan vakkundige
mensen, zal er toe hebben bijgedragen dat dit stukje kunstnijverheid
verloren is gegaan.
Door het toenemende aantal crematies zien we een nieuwe manier
om onze dierbaren te gedenken door de as te laten verwerken in een
halssieraad.
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Behalve de herdenkingssieraden waren er rond het overlijden ook
vaste gewoonten die nageleefd moesten worden.
Was iemand overleden dan werd door de buur, die het dichtst bij de
kerk woonde, het overlijden ‘aangezegd’ en werd drie achtereenvolgende dagen in het huis van de overledene de rozenkrans gebeden.
’s Nachts werd er bij het lijk gewaakt en om de lijkenlucht tegen te
gaan zette men continu verse koffie en de koffiepot (en jenever)
stond onder de baar.
Ook buiten aan het huis was te zien dat er iemand was overleden, de
luiken werden gesloten en er werd een zogenaamd ‘strooike’ geplaatst. Meestal waren dat zwart geschilderde houten paneeltjes die
op een bosje stro werden gelegd. Als er een kind was overleden werd
het strooike versierd met papieren bloemen.
Bij de begrafenis werd de kist door de buren gedragen, of bij langere
afstand van de kerk met de hoogkar naar de kerk gebracht. Daarachter liepen eerst de mannen en daarna de vrouwen.
Na de mis werd het lichaam begraven op het kerkhof, intussen hadden de buurvrouwen in het huis van de overledene de koffietafel met
brood en kaas verzorgd.
Het is haast niet voor te stellen dat al deze gebruiken nog maar zo
kort geleden zijn, en dat we het nu gewoon vinden om even de begrafenis ondernemer te bellen en dat zelfs de condoleances via email
afgewerkt kunnen worden.
We kunnen natuurlijk de tijd niet terugdraaien maar we kunnen wel
naar Museum De vier Quartieren gaan en veel herinneringen ophalen.
Nelly van Kessel
Bron: Burkhard Schwering, In Memoriam uit mensenhaar vervaardigde aandenken aan gestorvenen.
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WERKGROEP HET KLEINOOD: KEI-GOED
Sint Petrus, de patroon van de Oirschotse heiligendag, zal teleurgesteld zijn dat onze groep al daags vóór zijn naamdag onze jaarlijkse
‘heemspeurtocht’ hield. Met frisse tegenzin, maar met goede argumenten waren we afgeweken. Dat houdt o.a. in dat we feitelijk een
andere historisch verantwoorde dag moeten gaan uitdenken. Dus
voor St.Petrus wellicht een tegenvaller, een strop voor hem. In zijn
tijd was er geen vakantie en dus kunnen we Hem op non-actief stellen. Maar op welke datum er dan wel op uit getrokken? Denk allen
mee en laat eens horen. Trouwens, niet meer aan mij, maar aan mijn
opvolg[st]er. Ik heb het aangekondigd: de rit wordt te zwaar voor
me; ik moet me van mijn lijfarts beperken. Maar de rit eist voorbereiding, uitwerking van plannetjes en daarom wil ik desgewenst
graag een tijdje meewerken als, zeg maar, onbezoldigd adviseur.
Geacht bestuur; denk mee en vul de leemte tijdig aan. Dank.
Nu het verloop op 31 juli 2011: negen personen bestegen hun rijwiel
om plm. 13.30 uur bij ons steunpunt Molenstraat 15. Voor mij het
begin van mijn zwanenzang. Het was prima fietsweer: niet te warm,
droog en de wind hield zich koest. De drukte rond de mèrt laten we
links liggen en gaan meteen het Noyenstraatje in naar de Spoordonkseweg, vroeger vooraan in de volksmond genaamd ‘Boulevard’. Bij
de rondweg rijden we richting oost en steken over naar het laatste
stukje Helpad tussen hoog opgroeiende mais (zouden we nog veel
tegenkomen) en ‘raken we even aan’ de Peperstraat. Bij het bordje
Kovo-plant slaan we af het Ekersschot (Ekerschot, pardon) in. Even
tussen kassen en verder links een soort kârspoor, voerende door het
landelijke naar de verharde weg Gijzelaar. ’t Is moeilijk te befietsen,
’t is een zeldzaam openbaar pad, een ommetje zegt men tegenwoordig. Ietwat gefatsoeneerd mocht het wel worden. Positief was de
prachtig bloeiende balsemien, schitterend van kleuren. Ik dacht dat
het Brabantse woord is ‘springbalsemien’ (‘springen’ is met kracht
openbarsten). We bereiken de Gijzelaar en bespreken (met de fiets
aan de hand) het volgende dat komen gaat, nl. de weg Melklanden en
speciaal wijs ik op de kastanjes (een 20-tal), welke aan de oostkant
geplant werden door Gemeentewerken om in de toekomst te dienen
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ter vervanging van de kastanjes op de Mèrt. Maar de Mèrtexemplaren houden goed stand, alhoewel er een paar jaar terug één
sneuvelde bij een flinke najaarsstorm. Maar laat men toen ten kantore van de ‘beplantingen’ niet (meer) op de hoogte zijn van de voorraad op de Melklanden. Geen goede regeling. Zand erover en verder
naar de Kampsesteeg, welke in de verte ligt. Toen we over de velden
het gedoentje van Miet en Bert Swaans bespeurden, kwamen er verhalen los over o.a. hun privaat-geval, over hun eenvoudige levenswijze enz. Ieder zunne meug en over smaak valt niet te twisten. We
arriveren dan op de Kampsesteeg en zien over het weiland huizen
aan het Pandgat. Er komt ter sprake dat daar een familie Hop woont
en dat is geen gemakzuchtige afkorting van Hoppenbrouwers. Deze
laatsten wonen er meer in ons dorp, maar Hop is er maar één.
Wij rijden verder naar de Broekstraat richting hartje Spoordonk en
bekijken het pas in gebruik genomen binnenkapelletje, dat enigszins
buiten het kerkgebouw ligt. Klinkt gek, maar een naamplaatje geeft
de ingang aan. Eigenlijk is de ingang een normale toegang tot de
Bernadettekerk en nabij de opgang tot het koor. ‘t Is klein van omvang maar voldoende om een zitbank te plaatsen en een ijzeren rekje
voor de kaarsen te ontsteken en uiteraard voor het mooie houten
beeld. Ik neem aan dat het de Heilige uit Lourdes voorstelt. Zij slaat
haar beschermende mantel om een drietal dreumesen, peuters. Goed
gevonden, een uitstekend idee om zo een verdiepingsplek te creëren
als een klein Godshuis. Er is blijkbaar behoefte aan dergelijke tempeltjes. Overigens, midden in ons Oirschot, in de Karmel, is in feite
ook zo’n rustplaats waar het goed vertoeven is om zich te bezinnen.
Aanbevolen. Vermeld zij dat op de buitenmuur bij de entree van het
kapelletje mooie bloemen in veilingkistjes opgehangen zijn. In 1968
(aldus de opdruk) zal de Telersvereniging Bommelerwaard hiervoor
statiegeld ontvangen hebben, mag ik aannemen.
Ik dwaal af, terug naar de hoofdlijn. En dat behelst weer de Spoordonkse kerk van architect Alphons J.M.Rats uit Blerick (1901-1956),
die zijn creatie op de achterliggende dodenakker kan blijven ‘overwegen’. Kenners uit onze groep ontdekken hoog aan de daken de
zogenaamde spuwers. Dit is een soort van gemetselde goot met slangenkop, welke het water doet afvoeren naar een lagere steunbeer
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waar de bovenste bouwlaag uit hardsteen bestaat, waarop het hemelwater van boven op valt en uiteen spèttert. Dit herhaalt zich tot
op de onderste steunbeer. Dit systeem is uit vroegere tijden toen het
kostbare water niet veel waardering genoot, hetwelk het thans wèl
ondervindt.
De deur van de voorm. Pastorie van Spoordonk
werd benoemd tot Kleinood !

Na de nodige foto’s genomen te hebben spoeden wij ons naar de Broekstraat. Vrijwel meteen stoppen we. Er
wordt gewezen op het allereerste
schooltje dat Spoordonk in gebruik
had. Er is nu een woonhuis tegenaan
gebouwd. In het lage gedeelte werd de
jeugd van Spoordonk in ’t verre verleden onderwezen o.a. door bovenmeester Wilhelmus Bakx, een opa van mij.
Een paar vermakelijke verhaaltjes wist
ik te vertellen over de situatie toen. Met gezwinde pas (‘trap’ bedoel
ik) wordt op de Nieuwendijk gereden richting Boxtel. Bij het eerste
kruispunt slaan we rechtsaf en komen op de weg Krukkerd. Even
maar, want we nemen meteen de Hedingsesteeg, dat is een zandparcours, maar goed te berijden. We bereiken de verharde weg
Steenrijt en zien in de verte (westelijk) een grote stal in aanbouw. ’t
Is daar zeker agrarisch gebied en ‘Pietje Pap’ (excuses) weet van
wanten. ‘t Lijkt me overigens niet ‘hinderlijk’, noch visueel, noch
anderszins. Het schijnt zo te zijn dat de goegemeente nu eenmaal
niet voldoende wil betalen voor de voortbrengselen van die nijverheid. Dus niet mopperen als zulke toestanden ontstaan. We moeten
gewoon stellen: mea culpa.
Het peloton komt weer in beweging en slaat af (op de Steenrijt) naar
het noordelijke gedeelte van de Soeperdonken. Hier geen bebouwing. We fietsen verder een korte zijweg in welke uitkomt op het
einde (begin als ge wilt) van de Meijerijsebaan. Rijdend richting
Boxtel passeren we vrij vlug een (nieuwe) grenspaal en zijn dan in
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Lennisheuvel, alwaar deze weg Beukenlaan genoemd wordt. We
stappen aan de oostelijke zijde aldaar af en worden bijgepraat over
het vervolgtraject in het bos dat we ‘door’ zullen moeten, aan de
oostkant van de Beukenlaan wel te verstaan. Het is een zeer slecht
kârspoor, hier en daar diepe voren, groeven vol water en slijk. Het
meeste ontstaan (dat is te zien) door dikke banden van werk-kranen
die o.a. de langslopende watergang uitgediept hebben. Een stukske
wiebelend fietsen op ’t smalle pèdje, dan afstappen en te voet verder.
Pas op, ’t is er schuifachtig, zelfs glad en er staan af en toe flinke
plassen. Dat zakt niet weg, staat maar ‘te sterven’. Plotseling zien we
in de verte een ree. Even maar, het hertje is blijkbaar niet overtuigd
van onze goede bedoelingen en schiet geruisloos het dichte bos in.
Als eendjes op een rij bewegen we ons voort en komen dan op een
zijpad, slingerend door het mastbos. Het smalle pad ligt bezaaid met
dennenappels, takjes en naalden. Over het kronkelend wegske fietsen
kan met enige stuurmanskunst en na wat bochtenwerk bereiken we
een punt tegen een grillig gevormd weitje aan. Tussenin ligt daar nog
een dichtbegroeid slootje. Op dat punt kan men haaksom verder,
maar dat doen we niet. Weer beraad en uitleg, want we moeten nu
per Apostelpaarden het bos in om wat we zoeken ‘de grenskei’ te
bereiken. Voorzichtig dat je niet struikelt over takken, struiken, heesters en ander hinder. In de ondergrond zakken je voetstappen in een
oud, dik bladerdek. ‘t Is zeer lastig lopen. De voorsten roepen ‘eureka’; tegen de bermsloot ligt het reuzenei. Bijna geheel overwoekerd
door takjes, bladeren en meerdere soorten mos. Gedeeltelijk verdwenen in de grond en hier en daar lichtjes gespleten maar nog heel.
Het is een onnatuurlijk element in deze omgeving. Hier zijn geen
natuurlijke rotsen, maar ja, je weet niet. Duizenden jaren geleden
liep de Maas bijvoorbeeld geheel anders. Als het uit die tijd stamt
dan heeft Oirschot méér historisch materiaal dan we dachten. Trouwens Boxtel óók (eerlijk delen).
Er valt een en ander te vertellen over deze kei. ‘t Is feitelijk een
meetpunt van het kadaster. Het stelt voor een scharnierpunt, een knik
in de scheiding tussen Boxtel en Oirschot. De grenslijn aan de westkant door het bos heeft hier zijn onderste punt en vanaf deze kei
maakt die lijn een rechte wending noordwaarts naar het open gebied.
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Er is hier geen natuurlijke grens, zoals sloot, greppel of pad. Een
speciaal voorval over deze kei valt te vermelden. Precies weet ik
deze gebeurtenis niet. Het heeft, zegt men, te maken met activiteiten
van de ruilverkaveling, welke enige tientallen jaren terug plaatsvond.
Toen zou de steen verplaatst zijn naar een tuintje elders. Dat zou een
wethouder te weet
gekomen zijn en die
zorgde ervoor dat
het zware geval teruggelegd werd. Ik
heb dit alles van
horen zeggen. Er
moest speciaal
hefapparatuur bij te
pas komen, met een
tractor lukte het niet.
Een landmeter was
ook in touw gekomen, zegt men. Er
werden diverse foto’s nu geschoten.
Eén ervan waarop ik
sta als een Christobal Columbus.
Ik wil vermelden dat
in ‘Oog op Oirschot’
een foto opgenomen is van deze kei (blz. 244) en het verhaal erbij is
zeer interessant, maar behelst een omgewaaide grenspaal op die
plèk. Dit schoon vertelsel speelt zich af in 1643/1644. In de heembibliotheek bevindt zich eveneens een afbeelding en dit heeft de code HKO OD 15500-1999. Daar kunt u het aanschouwen, maar persoonlijk er naar toegaan is de moeite waard, ‘t Is wel niet ‘bè de
deur’ maar dan kunt ge het met eigen ogen zien.
We gaan terug naar onze gestalde fietsen en we overwegen dat het
verstandig is, niet alleen in deze eenzaamheid terug te gaan. Terug________________________________________________________________29

gaan is korter dan doorrijden. Trudy en ik pakken de kortste weg en
dat is de weg van heengaan over te doen. De anderen gaan voorwaarts, waar ook de nodige moeilijkheden van slechte wegen aanwezig zijn. Die route komt ten lange leste uit in de bocht van de Oude Grintweg tegenover het kruis van de Italiaan. Heel de groep
kwam tenslotte bijeen, op weg naar café Mie Vingerhoeds, bij de
aansluiting van Steenrijt op de Oude Grintweg. Zo konden wij tezamen ons voegen bij de vele gasten, die heerlijk op het buitenterras
vertoefden. Verschillende paartjes vulden de dansvloer en zwierden
op de tonen van een orkestje. Wellicht liepen er vele op vrijersvoeten. We vonden een tafel waaraan allen konden zitten. Wilma, de
oberin, zorgde rap voor de gewenste verfrissingen en, wat mij betreft: het koele bier was erg welkom maar uiteraard ook de hendige
stoel. Over de rit werd nagepraat en de mening was dat dergelijke
dorpsverkenningen éénmaal per jaar zeker moeten doorgaan. Ik hoor
niet goed, maar er werd al een naam gefluisterd. Afwisselend tussen
mijn pinten werd borrelgarnituur gepresenteerd. Een goeie hartversterking.
De tijd was gekomen om op te krassen, om huiswaarts te keren na
deze interessante middag. De terugreis verliep zonder pech, in één
adem als het ware.
Wat mijzelf betreft, wil ik een groot vaderlands dichter aanhalen, die
na vertrek van een afgevaardigde verkondigde: ‘U Lieden wacht een
ander Heer’. Dit zou ik (maar het is hoogdravend) kunnen zeggen tot
de lui van ’t Kleinood. Een opmerking: een dame op deze post zou
ideaal zijn!
Tenslotte vernoem ik als volwaardige deelnemer:
Trudy van den Bogaart
Frits Speetjens
Gerard Smetsers
Jac. Klaasseen
Theo van de Loo
Als recrute deelnemer:
Paul en Mieke Stoffels-Claessen
Jac en Jean Hems-v.Nistelrooy
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Als afwezige belangstellende:
Ton Pel
Frans Adriaanse
Martien Schoenmakers
Nico van Cuyck
Corry v.d. Schoot
Arthur de Vries.

In de Maria(dag)kapel van de Bernadettekerk werden kaarsjes opgestoken voor medecommissie-lid Corrie van der Schoot, die niet mee kon gaan op excursie omdat ze zeer
ernstig ziek was

Geschreven op quatertemperdagen van september 2011
Theo v.d. Loo, de Oude.
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ALTAREN IN DE KERK VAN OIRSCHOT (VERVOLG)
16. St. Sebastiaans-altaar
Sebastiaan is waarschijnlijk van romeins soldaat opgeklommen tot
officier van de keizerlijke lijfwacht. Deze functie gebruikte hij na
zijn bekering om andere christenen van martelingen te redden. Nadat
dit ontdekt werd, bond men hem op bevel van de keizer aan een zuil
vast en daar werd hij met pijlen doorboord voor dood achtergelaten.
Zijn weduwe Irene redde hem en na zijn genezing meldde hij zich
weer bij de keizer om hem voor
zijn gedrag ter verantwoording
te roepen. Deze beval hem met
knuppels dood te slaan en zijn
lijk in het riool van Rome te
gooien. Op wonderlijke wijze
gewaarschuwd, hebben christenen hem daaruit gehaald en in
de catacomben begraven.
Al vroeg werd Sebastiaan als
een belangrijke heilige beschouwd. In de 7e en 8e eeuw
werd hij meestal afgebeeld met
een kruis, palmtak of gloriekroon. In de middeleeuwen was
hij een ridder met pijl en boog.
Vooral de Renaissancevoorstelling is populair geworden: een met pijlen doorboorde
jongeling, soms gekleed als
soldaat, maar vaak naakt. Om
die reden is hij tegenwoordig
de patroonheilige van de homobeweging. Vanwege zijn martelingen is hij beschermheilige
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van boogschutters en als zodanig patroonheilige van vele schuttersgilden. Hij was ook nog schutspatroon van geweermakers, tapijtwevers, jagers, ijzerhandelaren, ridders en soldaten. Speciaal wordt hij
aangeroepen tegen de pest en in die hoedanigheid vormt hij samen
met St. Rochus, St. Job en St. Christoffel het elitegroepje ‘pestheiligen’.
In 1486 (3 januari?) schreef Jacobus van Dormalen, notaris van het
Hof in Luik en parochiaan (=pastoor) van Oirschot, zijn laatste wil.
Daarin uitte hij zijn wens en die van zijn overleden zoon Jacobus om
een altaar of eeuwigdurende kapelanie te stichten ter ere van de H.
Maagd Maria, de H.H. Jacobus en Sebastiaan tot zielheil van hemzelf, zijn ouders, zoon Jacobus, de andere kinderen en zijn weldoeners. Zolang hij leeft, heeft hijzelf het recht om de rector voor te
dragen, daarna vervalt dit aan het kapittel. Zijn naaste verwanten
moeten als eerste in aanmerking komen, indien die voor deze functie
beschikbaar zijn. De rector moet wekelijks drie missen opdragen:
maandag, woensdag en vrijdag. De stichter schenkt hiervoor jaarlijks
9 mud rogge en aan de kerkfabriek een jaarrente van 2 ponden voor
de misbenodigdheden. Alle correspondentie over deze fundatie moet
ten eeuwigen dage in het kapittelarchief bewaard blijven.
Heer Jan de Ronde was rector in 1525. Aan heer Jan Corstiaens van
der Rijt, priester, vicaris en rector van het St. Sebastiaensaltaar in de
St. Peterskerk in 1602 moest toen als lijfkoop 40 gulden worden betaald, nog eens 100 gulden een jaar later en nog een halve ton bier
van drie gulden.
Testamenten, waarin het St. Sebastiaansaltaar werd herdacht.
- 1539: Henrick, wettige zoon van wijlen Augustijn Mengelen, en
diens wettige vrouw Katharina hebben hun testament opgemaakt.
Henrick wil dat zijn lichaam in de St. Peterskerk wordt begraven
voor het altaar van St. Sebastiaen. Voor de reparatie van het St. Sebastiaensaltaar vermaken ze 2 Karolusguldens eens, na de dood van
Henrick te voldoen.
- 1549: Henrick, zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers, en zijn
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ken (…) ter reparatie aan het altaar van St. Barbara, St. Katarijn, St.
Antonius en St. Sebastiaen elk twee stuivers eens na hun beider dood
te betalen.
- 1551: Jan van Vlierden, die ziek in zijn bed ligt, maar wel in het
bezit van zijn verstandelijke vermogens, heeft met instemming van
Juffrouwe Demonden, zijn vrouw, zijn testament opgemaakt. Het
altaar van het H. Sacrament, dat van O.L.Vrouw aan de Noordzijde
en dat van St. Sebastiaens, krijgen ter ere van God en ter versiering
van die altaren elk een bedrag van 12 stuivers.
- 1560: Jan Goessens van Mol, dienaar van de Heer van Merode, en
Jenneken Dirck de Crom, zijn echtgenote, hebben met wederzijdse
goedkeuring hun testament opgemaakt en wel als codicil. (..) Verder
willen de testateurs dat het kapitaal van 200 gulden dat wijlen de
heer van Oirschot hen schuldig is, zal worden aangewend voor de
kosten van hun uitvaart en de lasten daarbij en ze willen begraven
worden voor het St. Sebastiaans-altaar en ze vermaken daarvoor de
kerk van Oirschot nog 3 gulden per jaar en het altaar van St. Sebastiaen ook nog 3 gulden p.j.
- 1560: Jenneke, dochter van wijlen Dirck Muels, vermaakt al haar
bezittingen aan Joerdaen Joerden Dirck Happen zonder enige uitzondering, waarmee deze naar eigen keuze mag handelen en wel
vanwege bepaalde diensten die Joerden aan haar heeft gedaan en nog
steeds verricht, en ook omdat hij zijn eigen bezit heeft ingebracht bij
het bezit van de testatrice zonder dat ze daarbij onderscheid zou
kunnen maken. (…)Verder wil ze zelf en ook Jordaan dat het huis
dat ze nu samen bezitten en bewonen, dat de rector van het St. Sebastiaans-altaar na het overlijden van Joerden en wel volgens advies
daarover van de deken en het kapittel en de fabriekmeesters, dit huis
in eigendom verkrijgt, waarvoor die elke week een mis moeten laten
opdragen t.b.v. het zielenheil van hen beiden, behoudens dat de erfgenamen van beide zijden die verplichting mogen afkopen tegen
betaling van 100 gulden eens, waarbij deze 100 gulden wel dienen te
worden aangewend voor onderpanden om de mis daaruit te betalen.
- In het jaar 1618 op 16 juli verscheen voor de openbaar notaris en
getuigen de eerwaarde heer Adriaen, zoon wijlen Denis van den
Dijck, priester en tegenwoordig pastoor te Vessem, eerder pastoor te
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Bladel, ‘die gezond van lijf en leden is en volledig in het bezit van
zijn verstandelijke vermogens, zoals ons bleek’. (..) Verder vermaakt
hij aan het St. Sebastiaensaltaar in de St. Peterskerk 4 guldens eens,
nog vermaakt hij resp. aan de kerk van Oirschot, de kerk van Best,
Bladel, Netersel en Vessem elk een daalder dan wel 30 stuivers en
de pastoors van die kerken krijgen elk een daalder eens om daarvoor
een groot dertigste (=maandstonde, mis ter herdenking van het overlijden) te doen.
Kopie van een brief aan het kapittel te Oirschot uit het jaar 1617:
‘Hierbij verzoekt heer Jan Aelbrechts, priester en cantor van deze
kerk aan U dat het U moge behagen om aan hem het beneficie te
gunnen van het St. Sebastiaensaltaar, welk beneficie en andere pachten en chijnsen toebehoren of zijn verbonden met een tuintje, groot
ca. 8 of negen roedes, gelegen in herdgang de Kerkhof, van welk
tuintje hij als verzoeker daarvan jaarlijks in geringe mate opbrengsten heeft en hij verzoekt om toestemming te krijgen om dat tuintje
te mogen verkopen t.b.v. het vermelde beneficie en het geld tegen
een zodanig rente uit te zetten als hij vandaag daarvan als huuropbrengst geniet. Duidelijk daarbij is volgens het geldend recht dat, als
uit het kerkelijk bezit inkomsten worden genoten, dat U dan om toestemming daarvoor mag worden gevraagd. Hij verzoekt om met een
aantekening hierop in de kantlijn een zodanige toestemming te mogen krijgen om dat tuintje te mogen verkopen t.b.v. het vermelde
beneficie. In de kantlijn stond geschreven : Dit verzoek wordt toegestaan mits dat het geld dat uit de verkoop voortvloeit, zal worden
aangewend voor de aankoop van een rente met hetzelfde doel’. Opgemaakt 1 december 1617 en in de volle vergadering van het kapittel
vastgesteld.
In marge staat: Heer Geraert Schilders, huidige rector van het St.
Sebastiaensaltaar verklaart dat hij de koopsom van dat tuintje, zijnde
een bedrag van 50 gulden, met twee jaar als rentetermijn heeft ontvangen uit handen van Joorden Jan Peters als man van Barbara,
dochter van Henrick Aelbrechts. 20 december 1628.
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Heer Jan Henrick Aelbrechts werd inderdaad ook rector van het St.
Sebastiaensaltaar en verkocht in die hoedanigheid aan Henrik de
Leeuw een tuintje in herdgang de Kerkhof, na daarover toestemming
van het kapittel van Oirschot te hebben verkregen.
Het St. Sebastiaans-gilde
Op 1 augustus 1531 verschenen voor de schepen van Oirschot, voor
Marcelis Walravens als stadhouder van de schout van Kempenland
en voor Adriaen Vos als schout voor de heer van Petershem, Diepenbeeck etc., ‘een aantal mannen, deels wat ouder deels wat jonger,
die liefde hebben voor de edele handboog’.
Kennelijk is de schutterij in dat vroeger stadium al een keer ter ziele
gegaan, want de bedoeling van de bijeenkomst was de heroprichting
van de schutterij. Ze kregen dan ook van de heer van Oirschot toestemming om ‘ter ere van God, diens moeder Maria en speciaal ook
nog ter nagedachtenis van ridder en martelaar St. Sebastiaen om de
edele kunst van het handboogschieten te beoefenen en moesten beloven de volgende punten altijd na te zullen komen’.
1. Alle schutters zijn verplicht op de dag dat de papegaai wordt geschoten om met hun boog te verschijnen onder de molen en vandaar
plechtig in optocht met hun koning te vertrekken. Volgens oude gewoonte staat op afwezigheid een boete van 2 stuivers.
2. Degene die de papagaai afschiet is met zijn koningin vrijgesteld
van teergeld voor alle samenkomsten van de schutterij in dat jaar.
Daartegenover is de koning verplicht om aan de zilveren vogel een
zilveren schild te hangen ter waarde van 6 stuivers of hij nu arm of
rijk is.
3. Op de Sacramentsdag moeten alle schutters zonder boog en op de
kermisdag ieder met de boog en tabbart in processie samenkomen en
met de gildekoning voor het H. Sacrament offeren. Afwezigheid op
straffe van 2 stuivers. Er waren kennelijk ook leden die priester waren of geestelijke, die in het koor van de kerk moesten zijn, want die
werden zonder boete vrijgesteld van deelname aan de processie,
‘maar zullen wel mee moeten offeren’.
4. Elk lid van het gilde moet om de 4 jaar een nieuwe tabbert maken, allemaal van dezelfde kleur, maar men mocht geen wit, rood,
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geel of blauw gebruiken. Deze tabbert moest voor het eerst gedragen
worden op de kermisdag na de de schuttersdag in de processie, zulks
op straffe van een boete van 10 stuivers. De tabbert moest verder
altijd bij plechtige optredens van het gilde gedragen worden.
5. Elke schutter (met uitzondering van de priesters) moet op zijn
mouw een zilveren embleem dragen ter waarde van 7 stuivers minimaal, dan wel van grotere waarde. Het zilver of de waarde van het
schild dient om bij overlijden van een schutter voor zijn zielenheil
een gezongen mis te laten opdragen en dat ook in de parochie aan te
kondigen op de preekstoel.
6. Alle schutters komen op de schuttersdag als men de papegaai
schiet, ‘s avonds op de andere dag erna, op de middag van de H. Sacramentsdag, op de middag van St. Sebastiaans-dag bijeen om de
maaltijd te nuttigen.
De kosten van het verteer werden samen gedeeld, ook door degenen
die niet aanwezig waren.
7. Op de dag dat men de papegaai schiet, mag ‘s avonds niet meer
gedronken worden dan een enkel glas wijn in de herberg waar men
het viert en nergens anders.
8. Alle achterstallige kosten in de herberg en die men maakt voor het
drinkgelag voor de oude schutters en verder verteer dat men doet
binnen of buiten Oirschot op Juweelschuttersdagen moeten volledig
betaald zijn op de dag na die schuttersdag.
9. Degene die lid van de schutterij wil worden, moet goedkeuring
hebben van de koning, de hoofdman, de dekens en van sommige
schutters. Toetreding kan gebeuren tegen betaling van 2 stuivers.
Degene die later wil uittreden, moet een halve oud schilde betalen.
10. Elk jaar op St. Sebastiaansdag vroeg in de morgen moeten nieuwe dekens worden benoemd. De oude dekens en de wasmeester
(?)moeten hun afrekeningen van het voorbije jaar presenteren op
straffe van elk een Bosch pont.
11. Diegene die met de boog of getuig van iemand anders op de papegaai schiet moet een halve stuiver betalen.
12. De koning, de hoofdman en de dekens leggen elk jaar met Pasen
aan alle schutters de verplichting op om alle zondagen en elke 4 dagen (in de week??) op de ‘huel’ te schieten om de kunst van het
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handboogschieten te leren, op straffe van een boete die door hen
bepaald zal worden.
13. Als de schutterij wordt uitgenodigd om op een Juweeldag te komen schieten, hetzij ‘te hals, ter aarde of in de lucht’ dan worden
door de hoogheid de drie of vier beste schutters daarvoor gekozen.
De reiskosten worden vergoed en de schutters krijgen bovendien
extra voor hun optreden binnen de Meierij elk een stuiver en buiten
de Meierij anderhalve stuiver.
Het juweel dat ze zullen winnen valt toe aan de schutterij.
14. De dekens dragen de verantwoording voor een correcte afhandeling van alle kosten, ook die van de individuele leden. Voor die taak
krijgen ze elk ieder jaar een paar handschoenen met een leren riem
ter waarde van 3 stuivers, ‘dan wel iets meer of minder, al naar wenselijk is’.
15. Alle schutters zijn verplicht voor koning, hoofdman, deken hun
gelofte af te leggen dat ze al deze artikelen zullen nakomen, ‘ alsof
ze zelf hier thans aanwezig zouden zijn geweest’.
16. Als er enige twist of gevecht is op de optochtdagen of bijeenkomsten, moeten ze de twist in handen van de koning, twee dekens
en twee man van de schutterij stellen. Deze treden op als bemiddelaar en arbiter en men is verplicht hun uitspraak na te komen. Iemand die onwillig is daarin, verbeurt die twee pond was (bijenwas),
de helft t.b.v. de heer en de helft t.b.v. de schutterij.
Alle voorgaande punten zullen de schutters moeten nakomen op
straffe van parate executie en er hoeft hiervoor geen vonnis afgegeven te worden. En niemand zal ertegen in beroep kunnen komen, en
daarvoor hebben alle schuttersleden zich nu verplicht, behoudens de
rechten van de heer en ieder anders rechten.
Bronnen bekend bij:
Hanneke van den Bogaart-Vugts, email: hbogaartvugts@zonnet.nl
Wordt vervolgd.
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