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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. 

 

Meer informatie over onze Heemkundekring en de Canon kunt u 

vinden via de links: 

 

▪ http://www.deheerlijkheidoirschot.nl 

 

▪ http://www.canonvanoirschot.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave kunt u tot 1 september 2013  

aanleveren. 

 

De redactie kan de historische juistheid van de inhoud van de artikelen 

niet in alle gevallen controleren; eventuele onjuistheden zijn voor re-

kening van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor inge-

zonden bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen. 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
http://www.canonvanoirschot.nl/
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OIRSCHOT IN DE FRANSE TIJD 

 

Op het eind van dit jaar is het 200 jaar geleden dat een voorvader 

van onze koning Willem Alexander, (Willem Fr. van Oranje - Nas-

sau) vanuit Engeland naar ons land kwam en in Amsterdam ingehul-

digd werd als ‘soeverein vorst’ van ons land. Het algemeen bestuur 

van ons land had hem daartoe uitgenodigd. Dat was op het einde van 

de zgn. Franse Tijd. De Franse Tijd is de periode dat de Fransen met 

hun nieuwe leuzen van ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ hun 

nieuwe denkbeelden over maatschappij en politiek in Europa wilden 

verspreiden. Niet door te praten, maar met behulp van hun leger. Dat 

een lid van de Oranjes uit Engeland terug werd geroepen om de post 

van het hoogste gezag te bekleden, was eigenlijk wel opmerkelijk. 

Immers, zijn vader stadhouder Willem V, was in 1795 bij de inval 

van de Franse legers naar Engeland gevlucht en daar waren veel 

landgenoten - zacht uitgedrukt - niet rouwig om geweest. Integen-

deel; de Fransen werden als bevrijders binnen gehaald. Vooral in 

Brabant - dus waarschijnlijk ook in Oirschot - waren ze zeer wel-

kom. Immers Brabant had juist een moeilijke periode van anderhalve 

eeuw achter de rug. Een periode waarin Brabant niet als een vol-

waardige provincie van de Nederlanden werd beschouwd, maar meer 

als een kolonie, die zelf weinig te beslissen had. Dat gold ook voor 

Oirschot. Voor elk wissewasje moest bijvoorbeeld ons dorpsbestuur 

in de tijd tussen 1648 en 1794 in Den Haag bij de Staten Generaal 

aankloppen om toestemming te vragen. Bovendien was de Gerefor-

meerde Godsdienst meer dan 150 jaar de staatsgodsdienst geweest, 

terwijl de Brabanders overwegend katholiek waren. Dat hield onder 

andere voor de katholieken in, dat zij geen openbaar ambt mochten 

bekleden. Die posten werden bezet door mensen van ‘de ware gere-

formeerde godsdienst’. Onze katholieke voorouders mochten zelfs 

hun godsdienst niet in het openbaar uitoefenen en voor het handjevol 

gereformeerden dat in Oirschot woonde, of dat in Oirschot kwam 

wonen, werd zelfs onze grote St. Petruskerk afgenomen. De katho-

lieken ‘mochten’ het tenslotte doen met een zgn. schuurkerk. Een 

onopvallend gebouw achter in de Nieuwstraat, waaraan je aan de 

buitenkant niet kon zien dat het een kerkje was.  
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En aan al die onrechtvaardigheden zou met de komst van de katho-

lieke Fransen misschien een eind komen. Zo verwachtte ook Oir-

schot. Geen wonder dat men verwachtingsvol uitkeek naar de Franse 

legers. Dus laat maar komen, die Fransen. In gedachten gaan wij 

mee terug naar de Franse tijd. 

    

De Franse tijd 

                        

De Bataafse republiek 

Eind augustus 1794 werd in Oirschot bekend dat de Franse troepen 

in Vessem lagen. Vermoedelijk hebben onze voorouders hun komst 

met spanning afgewacht. Echter niet iedereen. Onze stadhouder de 

Vries bijvoorbeeld wachtte niks af, maar pakte meteen de nacht na 

dat bericht zijn biezen al. Ook meester van Wadenoyen - de gere-

formeerde schoolmeester van de ‘kom’- liet zijn school in de steek. 

En misschien zijn er wel meer Oirschotse ambtenaren gevlucht. 

Toen de twee genoemde ambtenaren na een tijd in de gaten kregen 

dat die Fransen eigenlijk wel mee vielen, kwamen ze terug. De Vries 

wilde zijn post in Oirschot - voorzitter van het dorpsbestuur - graag 

terug hebben, maar ze hadden hem niet meer nodig. Ook was er al 

een schoolmeester als plaatsvervanger voor Van Wadenoyen be-

noemd: Jan van der Grinte. 

Ondertussen waren de Franse troepen in de winter van 1794/1795 

over de bevroren rivieren naar het noorden van de Nederlanden ge-

trokken. Ook daar waren ze als bevrijders binnen gehaald. Stadhou-

der Willem V was gevlucht. In januari 1795 was er officieel een eind 

gekomen aan de oude ‘Republiek der Verenigde Nederlanden’ en 

ging ons land verder als de Bataafse Republiek, waarin alle mensen 

burgers werden genoemd en gelijk waren voor de wet. Een republiek 

ook waarvan ons Brabant gelukkig een provincie werd, gelijk gesteld 

met de andere provincies. Daar was wel dwang van de Franse leger-

leiding voor nodig geweest. Het resultaat was dat we niet meer voor 

elk akkefietje naar Den Haag hoefden, om toestemming voor zaken 

te vragen. Daarvoor konden de dorpsbesturen, waaronder ons dorp, 

voortaan in Den Bosch terecht. 
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En inderdaad hadden de Fransen ook vrijheid van godsdienst ge-

bracht. Onze katholieke voorouders kregen weer dezelfde rechten als 

de gereformeerden. Ze konden openbare functies bekleden. De klok-

ken van de kerk mochten voor een godsdienstoefening weer volop 

geluid worden en onze Oirschotse gilden konden weer optrekken 

met vliegend vaandel en 

slaande trom. De katholie-

ke kerken hoefden geen 

schuren meer te zijn. Ech-

ter voordat de teruggave 

van onze St. Petruskerk 

aan de katholieken goed 

geregeld was, moest Oir-

schot nog enkele jaren 

wachten. In 1798 werd ze 

weer aan de katholieken 

toegewezen, maar het 

duurde nog tot oktober 

1800, voor ze echt in ge-

bruik kon worden geno-

men.   

Behalve dat er vluchtelin-

gen ons dorp verlieten, 

kwamen er ook vluchtelin-

gen binnen. Zoals in 1797 enkele zusters Franciscanessen met een 

zestal pensionaires uit Weert. Voorlopig werden ze bij Oirschotse 

familie van een van de zusters ondergebracht. Maar al gauw namen 

ze hun intrek in een klein huisje in de Koestraat. Later konden ze 

nog een ander huis huren en later kopen. In 1801 kochten ze twee 

naast elkaar gelegen huizen aan de overkant van de straat en dit werd 

de basis van hun latere klooster en scholen. 

 

Politiek 

Ook op politiek gebied vonden er verscheidene veranderingen plaats. 

- In april 1795 werd er een nieuw dorpsbestuur gekozen. Let wel; 

gekozen. Waarschijnlijk voor de eerste keer in de geschiedenis van 
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ons dorp. Stemgerechtigd waren alle mannen boven de 21 jaar. 

Vrouwen nog niet.  

Misschien is het wel aardig om te zien welke voorouders in ons 

dorpsbestuur kwamen. Zo’n bestuur bestond in die tijd nog uit een 

aantal scheepenen, een aantal gezworenen en raaden. Zij waren geen 

vertegenwoordigers van politieke partijen of standen, maar van be-

paalde gebieden; de hertgangen. Dikwijls komen de familienamen 

nu nog in dezelfde gehuchten voor. 

 

Hertgang Scheepenen 

Kerkhof  A. van Baar en  

Jordanus de Croon 

Spoordonk  Jan Peynenburg 

Straten  Jan van Collenburg 

Aarle  Hendr. Scheepens 

Naastenbest Jan Roche 

Verrenbest Jasper de Roy 

 

Hertgang De gezworenen   Raaden 

Kerkhof Leonardus van Roy en  Piet van Heumen en 

Michiel Vissers  Somers 

Spoordonk Jan van de Wal  Th. Heuvelmans 

Straten  -    J. van Doesburg 

Hedel  Jan van de Oetelaar  - 

Notel  Theodorus Schellekens E. Snellaars 

Aarle  Joh. Vogels   - 

Verrenbest Goort van Kroonenburg Geert Essens en 

      Jan van de Ven 

 

Jan Steijvers werd tot voorlopige drossaard (voorloper van de latere 

burgemeesters) benoemd. 

 

De verslagen van vergaderingen begonnen voortaan met de leuze 

van de Fransen: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.  

In 1798 kwam er zelfs een nieuw soort gemeenteraad. De nieuwe 

leden van die raad moesten de volgende eed afleggen: “Ik verklaar te 
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hebben een onveranderlijke afkeer tegen het stadhouderschap, de 

aristocratie, federalisme en regeringsloosheid”! 

Peter van Heumen werd voorzitter van die nieuwe gemeenteraad. 

In september en oktober van het jaar 1795 werd er in Oirschot een 

volkstelling gehouden. Het blijkt dat Oirschot - nog met het tegen-

woordige Best - in dat jaar 4855 inwoners binnen haar grenzen had. 

Drie jaar later - in 1798 - telde ons dorp al 5196 inwoners, waarvan 

er 5091 katholiek waren en 105 gereformeerd.  

 

Nadelen  

Natuurlijk waren het niet alleen voordelen die de Franse tijd met 

zich meebracht. Er waren ook verscheidene nadelen.  

- Zo moest Oirschot - zoals elk dorp en elke stad - bijdragen aan het 

onderhoud van de doortrekkende Franse troepen en van soldaten die 

in ons dorp of in de nabijheid gelegerd waren. Regelmatig moest 

Oirschot paarden of materiaal leveren. Zo moesten er bijvoorbeeld in 

1796 negen paarden geleverd worden in Waalwijk om daar gekeurd 

te worden. Die paarden waren bestemd om gebruikt te worden voor 

‘den dienst deser lande’. Verder werd er veel materiaal voor het 

Franse leger geleverd zoals hooi, strooi, haver, koebeesten, schapen, 

hout, takkenbossen, rogge en brood. Dat materiaal werd door parti-

culieren - vooral boeren - geleverd, maar wel door de gemeente ver-

goed. In juni 1795 dreigde er zelfs - volgens de archieven - gebrek 

aan graan, vooral ‘rog’. Men was bang dat er binnen enkele dagen 

geen brood meer te krijgen was. Daarom werd er iemand naar Am-

sterdam gestuurd om ‘vijf lasten (?) rog’ te kopen.  

- Het blijkt dat er in de volgende jaren steeds meer diefstal van turf 

van de gemeente plaats vond. Ook werden er regelmatig ‘banden’ 

(waarschijnlijk wilgentakken) en rijshout voor het maken van man-

den uit andermans velden gesneden. Daarom werd besloten tot huis-

visitatie over te gaan en in geval er ‘banden’ enz. gevonden werden, 

zonder dat de bewoners konden bewijzen dat het hout op ‘gepermit-

teerde’ plaatsen gesneden was, zouden de daders tot nader onderzoek 

in gijzeling genomen worden.  

- Als het zo uit kwam, werden doortrekkende Franse soldaten soms 

ingekwartierd bij Oirschotse particulieren. Of onze voorouders - toen 
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het nieuwtje er af was - daar nu blij mee waren, betwijfel ik. In 1797 

werd besloten dat inwoners voortaan een vergoeding zouden krijgen 

na inkwartiering van soldaten. 

Een officier voor dag en nacht leverde bijvoorbeeld 8 stuivers per 

etmaal op. Als hij ook nog een paard bij zich had 12 stuivers. Een 

gewoon soldaat voor dag en nacht was maar 4 stuivers waard en met 

paard het dubbele bedrag. 

- Ook werden er vanaf mei 1796 vrijwilligers gevraagd om dienst te 

nemen in het leger.  

Onze bestuurders moesten bij alle huizen rondgaan om vrijwilligers 

te vragen voor de Franse dienst. Het bleek dat de Oirschotse mannen 

toch niet erg strijdlustig waren, want toen in juli van dat jaar de re-

sultaten van de rondgang bekend gemaakt werden, bleken er zich 

maar 3 mannen beschikbaar gesteld te hebben, namelijk: Daniel van 

de Broek, Jan van de Pas en Gooyaart van Mierlo. 

Later bleek dat drietal toch nog gezelschap gekregen te hebben van 

nog eens 3 personen. 

Maar blijkbaar was er over het algemeen toch zeer weinig animo om 

in het Franse leger te dienen, want enkele jaren later kreeg Oirschot 

een boete opgelegd van 300 dukaten omdat ze geen manschappen 

voor de Franse armee had geleverd. Zo vrijwillig was het dus niet. 

- Tenslotte: op een rekening, gemaakt wegens een opknapbeurt van 

het raadhuis, stond in 1799 genoteerd: geleverd 6 schandpalen. En 

later - in 1802 - moest er voor het maken van een schavot f 14.15 

betaald worden. Die posten spreken wel voor zich.  

Het was ook 1796 toen drie hertgangen van Oirschot - Aarle, Naas-

tenbest en Verrebest - profiteerden van de tijdgeest en gezamenlijk 

een verzoek indienden bij het dorpsbestuur om ‘gesepareerd’ te mo-

gen worden van de overige vijf hertgangen. De geschiedenis heeft 

geleerd dat het verzoek niet ingewilligd werd. Maar Best hield vol. 

Er zouden nog meer verzoeken komen.  

 

Een erezaak 

En natuurlijk speelden er zaken die in een normale tijd ook in een 

dorp speelden. Om maar eens een aardigheid einde 18de eeuw te 

noemen: 
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- In augustus van 1796 moest de kern van ons dorp op bevel van ons 

bestuur eens een goede beurt krijgen: “Alle hopen en alles wat in de 

weg ligt, moet in de straten en op de markt opgeruimd worden. De 

stellage onder de oude linde zal ten spoedigste opgemaakt en gerepa-

reerd worden en ook de gemeentepomp die er bij staat. En iemand 

moet zorgen dat alle overtollige groenigheid van de markt raakt en 

schoon wordt gemaakt”. 

 

 
 

- Vermoedelijk moest al dat werk verzet worden voor de volgende 

zaak. Een zaak die uitvoerig in de archieven beschreven staat en 

waar onze oud-kapelaan J. Leyten ooit in Campinia (jaargang 10,  

nr. 39) een artikel aan heeft gewijd. 

In augustus 1796 hadden P. van Heumen, lid van ons dorpsbestuur, 

en zijn vrouw Maria Verhoeven vanuit de universiteit van Leuven 

een bericht ontvangen dat hun zoon Arnoldus was uitgeroepen tot 

Primus (de beste van de examenklas) van zijn leerjaar. Dat was een 
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hele eer en dat moest natuurlijk gevierd worden. Op de grens van 

Oirschot, bij het ‘Beers bruggetje’ werd hij plechtig en feestelijk 

door de Oirschotse bevolking ingehaald, op een versierd paard gezet 

en onder begeleiding van zijn familie, vertegenwoordigers van de 

universiteit, Oirschotse scheepenen, gezworenen, raaden, geestelij-

ken, bendes muzikanten, de gilden en schutterijen enz. enz. na een 

ereronde door het dorp en over de markt naar zijn ouderlijk huis ge-

bracht. Als cadeau kreeg hij van de gemeente een zilveren inktkoker 

aangeboden.  

 

De jaren 1800 - 1806 

In januari 1800 speelden er problemen bij onze municipaliteit, zoals 

onze gemeenteraad toen heette. Enkele leden legden achtereenvol-

gens hun post neer, waaronder ook president Tret. Wat er precies aan 

de hand was, heb ik niet kunnen ontdekken. Het had iets te maken 

met een protest van Van Baar. Een half jaar later hervatte de meeste 

leden hun post weer. Van Baar wilde alleen terugkomen als zijn pro-

test genotuleerd werd. In oktober was de kwestie vermoedelijk opge-

lost, want toen was Van Baar weer in de vergadering van de munici-

paliteit aanwezig en legde hij de ‘eed van getrouwigheid’ af.  

Het lijkt er op dat de toestand in onze omgeving verder rond de 

eeuwwisseling een beetje tot rust was gekomen. In de notulen van de 

vergaderingen van de municipaliteit stond weinig nieuws meer over 

inkwartieringen van militairen en over materiaalleveringen aan het 

Franse leger. Nou ja, twee berichten nog. In mei 1800 werden nieu-

we tarieven bekend gemaakt voor inkwartieringen van soldaten en 

moest Oirschot 30 karren bespannen met paard leveren in het Park 

(?) te Eindhoven. Besloten: 10 karren voor Best en 20 voor Oirschot. 

Omdat de katholieken sinds oktober 1800 de grote kerk weer in ge-

bruik hadden, kregen de gereformeerden het oude Mariakerkje voor 

hun diensten. Sinds tijden was daarin de boterwaag gehouden. Dus 

moest dat ontruimd worden en uitgekeken naar een ander gebouw 

om als waag te dienen. Wed. Vlemming bood daarop voorlopig haar 

huis aan. In februari 1804 stelde A. van Heumen voor een nieuw 

waaghuis voor Oirschot op te richten. Van Baar kwam later weer 

met het voorstel om er dan een afzonderlijk voor Best op te richten. 
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Er werd een commissie benoemd die voor de uitvoering van het 

voorstel moest zorgen. Maar of het ook resultaat opgeleverd heeft?  

Verder lijkt het of Oirschot ondertussen gewend was aan de Fransen 

en weer over was gegaan tot de orde van de dag. Hieronder zomaar 

enkele punten uit verslagen van vergaderingen  

- In januari 1801diende de raad bij de eerste kamer een verzoek in 

om te komen tot het oprichten van een rechtbank  

- 1801: Er moet een conceptreglement voor de brandspuit komen. 

Als alles in orde is, zal er een opziener komen uit de municipaliteit 

die toezicht houdt op de toestand en onderhoud van de brand-

spuitmaterialen. 

- In 1802 worden er veel nieuwe erven te koop aangeboden, zoals 

tussen de Oerse Dijk en de Vijvers en aan de Capel. 

- Er worden in die tijd in Oirschot veel kweekbossen aangelegd; 

vooral mastbossen. 

- het St. Pietergilde mag in 1803 een boom kappen om een schuts-

boom te plaatsen op de markt. L. Sweerts de Landas verzoekt later of 

die boom niet op een afgelegener plaats gesteld kan worden, zoals op 

de hei, waar hij eerder ook al gestaan had. Dit omdat het op de markt 

veel te gevaarlijk zou zijn.  

- Eind 1803 dienen leden van het Joodse genootschap een verzoek in 

om de gewone weekmarkt die in Oirschot ’s zaterdags gehouden 

wordt, te verzetten naar een andere dag. Dit in verband met de sab-

bath. Dit verzoek is van de hand gewezen, maar die weigering zal 

later nog een staartje krijgen. 

- Op 12-2-1805 is er een officier van de Franse armee overleden in 

het huis van Ida v.d. Schoot. 

En toen werd het 1806; het jaar dat ons land een koninkrijk werd 

onder Lodewijk Napoleon. Maar daarover meer in de volgende uit-

gave van Van Den Herd.  

                                       

Informatie:  Notulenboeken gemeenteraad  

en een oud geschiedenisboek van de kweekschool 

 

Cl. Van Esch-van Hout 
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SCHOLASTICAAT (2) 

 

Ik ben dus eerstejaars filosofiestudent. Onze prof was Pater Willem 

Reijnders, een ongelofelijk creatief iemand, niet alleen wat zijn vak 

betreft, maar ook op het gebied van schilderen, houtsnijwerk, tuin-

aanleg. Hij had een zogenaamde rotstuin langs de vijver. 

Kerkgeschiedenis kregen wij van Pater Akkermans, een gezellige 

Limburger die als handboek een heel oude uitgave van Alberts han-

teerde. Hij smukte deze op met leuke anekdotes uit de actualiteit. 

Pater Kaptein gaf de introductie op de H. Schrift. Pater Henri Smeets 

was de overste, die de zware taak had gehad het grootseminarie door 

de oorlogstijd heen te laveren. 

Het huis droeg nog de sporen van het oorlogsgeweld. Op 3 januari 

was een zogenaamde vliegende bom, ’n V2, achter het park vlakbij 

het huis van boer Habraken gevallen. Er was een jongen gedood, de 

behuizing en stallen van de boer onbewoonbaar. De meeste ramen 

aan de achterkant van ons huis waren kapot en op de bovenste ver-

dieping waren enkele binnenmuren omgevallen. De slaapzaal van de 

broeders was onbewoonbaar en verplaatst naar een ander lokaal. 

Waar vroeger hun cellen stonden, was nu een open ruimte waar de 

ratten door de stapels zilverpapier naar resten kaas en chocola zoch-

ten. 

 

Rattenplaag 

Die ratten waren een plaag in huis. Onder de oorlog hadden de broe-

ders op de vliering onder de pannen, koren opgeslagen, dat bij de 

boeren gebedeld was. Dat dit ongedierte aantrok hebben we onder-

vonden. Ik heb een panische angst voor die grote grijze beesten over 

gehouden. Ook langs de vijver kwam je ze tegen en rond de stallen. 

Onder de vloer van je kamer hoorde je ze als ze op zoek waren naar 

de noten of kastanjes die je in het park had gevonden. Ze liepen 

zichtbaar en hoorbaar door de dakgoot.Vóór de kerstdagen was ik 

met Toon Bernard op zolder bezig met het in elkaar knutselen van 

een open haard, die in de eetzaal voor wat romantiek moest zorgen. 

We hadden het geraamte bespannen met papier en vastgelijmd met 
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behangselplaksel. Blijkbaar stond dit ook op de menukaart van de 

ratten. We vonden alleen het geraamte terug. 

Op de menukaart van ons stond natuurlijk ook wat de pot schafte of 

liever, wat nog te krijgen was. Ook hier en toen moest er nog 

“geskooid” worden zoals ze dat in Brabant zeggen, een ander woord 

voor bedelen. Door de broeders vooral werd bij de boeren aange-

klopt voor voedsel. Er was dus echt geen keuzemenu. We maakten 

daar ook geen probleem van. Het was nu eenmaal zo. We mochten 

nog blij zijn dat er te eten was, ook al was dat soms het ranzige spek 

dat in witte zakken hoog aan de balken hing en waar de ratten toch 

nog aan kwamen. Aan het ontbijt kregen we wel eens kommen met 

warm vet waar speklappen in zwommen. Om aan te sterken zoge-

naamd. Voor mij was dat ‘n kost die mijn gal in opstand deed ko-

men. 

’s Nachts durfde ik niet naar de wc helemaal op het einde van de 

gang want dan kwam je de ratten tegen daar bij dat zilverpapier. Ik 

ging liever - ook in de bijtende kou - helemaal naar beneden op de 

begane grond waar een serie toiletten was, waaronder nog enkele 

ouderwetse poepdozen met deksel en al. Die bijtende kou is niet ver-

zonnen. We hadden het eerste jaar met een strenge winter geen ver-

warming. Die was kapot en er waren geen onderdelen te krijgen. 

Verder waren er zo goed als geen kolen, dus werd er gewerkt met 

kartonnen dozen onder de studietafel en daar oude kleren in waar-

mee we onze voeten probeerden warm te houden. En dan maar met 

je jas en handschoenen aan studeren. 

De overste, onze ‘president’ van het grootseminarie, zat met klom-

pen aan gevuld met stro, op zijn kamer te werken. 

Het eerste jaar in Oirschot was echt wel moeilijk, ook wat de studie 

betreft. Het handboek van de filosofie, van een zekere Gredt, was in 

het Latijn, en dat maakte de studie extra zwaar. 

 

Niets voor mij over 

Toen we een paar weken in huis waren kwam op een avond Pater 

Joep Gundry, een Deen van afkomst en Engelsman van nationaliteit, 

aan onze kamer kloppen. Hij kwam niet binnen, bleef met de klink in 

de hand staan en zei met zijn hoge stem tegen mij: “frater Hustin, ik 
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heb niks voor jou over”. Ik begreep er geen zier van, wat een gekke 

uitspraak: ik heb niets voor je over. Je kon van alles veronderstellen. 

Ik kende zijn gewoonte nog niet om zo maar met de deur in huis te 

vallen zonder veel uitleg. Je moest maar raden wat er in zijn gedach-

ten om ging. 

Wat was nu het geval. Hij had van de Overste opdracht gekregen om 

een ontwerp te maken van de verdeling van de zogenaamde baantjes. 

Ik had gedacht timmerman te worden zoals ik dat ook was in 

Schimmert. Dat ging me langs mijn neus, want mijn klasgenoot Ger 

Bisscheroux kreeg dat baantje. 

Joep promoveerde mij tot medewerker in de linnenkamer. Met Frans 

Swerts mocht ik Joep helpen bij het beheer van de linnenkamer. Was 

uitzoeken en rond delen, manden met was sjouwen naar de grote 

weg waar wekelijks een wagen van de wasserij kwam om de zaak op 

te halen. Dat hing me al gauw de keel uit. Daar was niets creatiefs bij 

te verzinnen, maar ik heb het een jaar uit moeten houden. Ik heb er 

wel een fijne vriendschap met Joep aan over gehouden. 

 

 
 

Luchtfoto complex Paters Montfortanen, Groot Bijstervelt 

 

Wijdingen 

Wat het leven in het scholasticaat heel aangenaam maakte, was de 

grote afwisseling in ervaringen. Je was al in het noviciaat geoefend 

in een regelmatige dagorde. Hier kreeg je te maken met de rijkdom 
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van de liturgie. Het was nog het rijke leven van plechtige wijdingen, 

waar je volop van genoot. Het was iedere keer een aftellen, nog zo-

veel keren en dan is het mijn beurt. In die tijd had je nog vele wij-

dingen vóór het priesterschap. Het begon met de kruinschering, 

waardoor je zogenaamd als clericus werd opgenomen in de geeste-

lijke stand. 

Dan kwamen de zogenaamde mindere orden, of kleinere wijdingen, 

afgeschaft na het tweede Vaticaans concilie. Het waren vier functies 

die je dan mocht vervullen: het ostiariaat, het openen en sluiten van 

de kerk; acolyth dit is lichtdrager; exorcist, duivelbezweerder (mocht 

je niet uitoefenen); tenslotte lector, voorlezer. Deze functies werden 

in de praktijk gedaan door koster en misdienaars. 

 

Missiefeesten 

Andere hoogdagen waren de missiefeesten. Dan kwamen de missio-

narissen die op vakantie waren heel graag naar Oirschot. Het was 

dan vaak ook het afscheid van nieuwelingen die voor de eerste keer 

vertrokken. Dit vooral was altijd indrukwekkend als je vrienden 

waar je mee geleefd had, waar je mee voetbalde, weg gingen toen 

nog voor meerdere jaren. 

Het was de tijd dat er bijvoorbeeld alleen in Malawi, het toenmalige 

Nyassaland, meer dan tachtig Nederlandse broeders en paters waren. 

Ook in de andere gebieden, Mozambiek, Congo, Indonesia, waren 

tientallen medebroeders en niet te vergeten in IJsland en Denemar-

ken. Verder werkten Nederlandse confraters in andere provincies, 

zoals Haïti en Columbië. 

De meesten kwamen al de avond van te voren en moesten dus blij-

ven slapen. Dat betekende dat wij onze kamers moesten afstaan en 

elders een onderkomen zochten, hetzij in een klaslokaal of in de bi-

bliotheek of elders. De nachten werden dan wel eens wat rumoerig. 

De dag begon dan met een aangepaste viering, waarin de composi-

ties van Pater Henri Clemens een grote plaats kregen, zoals “Quam 

pulchri” en “Klapt in de handen”. 

Er zijn melodieën die zich zo in je geheugen genesteld hebben dat je 

ze nooit meer vergeet. 
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Soms was er een of andere zitting met voordrachten en toneel, soms 

een voetbalwedstrijd tegen jonge missionarissen. Soms was er een of 

andere dappere oudere bij die nog eens zijn benen waagde. Pater 

Harrie Bemelmans van Wijlre stelde zich ter beschikking als spil, 

was korter bij de honderd dan de negentig kilo, had een postuur als 

Goliath, en schuwde de harde strijd niet. Ik stond tegenover hem als 

midvoor en was na afloop blij dat ik een val van hem over mij zon-

der botbreuken overleefde. 

Vooral de gesprekken met de missionarissen waren niet alleen heel 

leerzaam, maar brachten ook door hun realiteit gedachten op gang 

van: zou ik dat wel aan kunnen als ik gevraagd zou worden naar de 

missie te gaan? 

Langzaamaan groeide toch bij mij de gedachte en de hoop om naar 

de Congo te mogen gaan. 

Ik had grote sympathie voor de Belgische confraters, misschien heeft 

dat te maken met onze Belgische afkomst. Het zou allemaal anders 

lopen. 

 

Andere feesten 

Er waren nogal wat bijzondere dagen in een studiejaar. De naamda-

gen van de paters werden gevierd. Patroonheiligen Thomas van de 

theologen en St. Catharina van de filosofen, naamdagen van de pro-

vinciaal, van de generaal en van de huisoverste werden met veel ge-

noegen gevierd. 

Er werd driftig gemusiceerd. Er was een orkest van strijkers en bla-

zers, met een groot woord de Symphonie genoemd. Later scheidde 

zich het blazend deel soms af en vormde dan een harmonie. Behalve 

de “Schola” voor de liturgische vieringen bestond ook de “Soos”, 

een club van vrijwilligers, onder leiding van een muzikale medestu-

dent. Feestavonden werden dan opgeluisterd door een van die gezel-

schappen. 

 

In de eerste jaren van ons scholasticaat waren er nog twee groothe-

den: de “Clama” en de “Vox”. De Clama stond garant voor ernstige 

lezingen en voordrachten, meestal op literair niveau. 
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Had je serieuze dichterskwaliteiten, dan werd je verwelkomd als lid 

van deze uitgelezen groep. 

De Vox zorgde soms voor humoristische avonden met zelfgetekende 

filmpjes. 

 

Afscheid van Joep 

Zo werd een prachtig filmpje getekend als levensbeschrijving van 

Joep Gundry bij zijn afscheid toen hij benoemd was voor de missie 

van Nyassaland, nu Malawi. 

Er was een grote epidiascoop waarmee foto’s geprojecteerd konden 

worden. Tekeningen werden op een rol toiletpapier geplakt en door 

de diascoop getrokken, voorzien van tekst. 

Zijn moeder was aanwezig. Vanwege de oorlog had zij de wijding 

van Joep niet meegemaakt. Een geestige tekening liet zien hoe de 

jonge Joep een bad nam in het Kattegat, de baai waaraan zij woon-

den. Een kat met gekromde rug en staart in de hoogte kijkt angstig 

achterom naar een jongen in zwembroek die in haar achterste duikt. 

Joep had als taak het bijhouden van het grote uurwerk dat op de bui-

tengevel de tijd aan gaf. Er stond een tekst rond: “Hora patet, ultima 

latet” (Het uur is duidelijk, maar het laatste is verborgen.) Het grote 

uurwerk werd getekend, de bovenste helft van een figuur in toog 

helemaal in het binnenste verborgen, alleen een omvangrijk achterste 

was nog buiten en de tekst luidde: “Ultima patet” (het laatste is dui-

delijk). We hebben meerdere avonden getekend in de ruimte waar 

het fruit bewaard werd. Een bijzondere herinnering heb ik aan Guus 

Wintraecken, die zeer geestig was en fijn tekende, aan Frans Sleij-

pen, een echte Limburgse jongen uit Wijlre. Het moest allemaal 

clandestien gebeuren en de zenuwen speelde mij wel eens parten als 

ik buiten geruchten hoorde en ik bang was dat de Overste ons zou 

trapperen. 

De Vox was in zekere zin een tegenbeweging van mensen die een 

beetje de draak staken met te grote ernst en gewichtigheid. Ik voelde 

me daar wel bij thuis. 
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Filofeest 

Het was de gewoonte dat ieder jaar de filosofen die hun eindexamen 

gedaan hadden, gehuldigd werden door de eerste klas. 

Op het einde van ons eerste jaar waren wij aan de beurt om iets te 

bedenken dat leuk zou zijn en waarin de afgestudeerden gefeliciteerd 

werden op een humoristische manier. 

Een van onze betere studenten had een goed idee: ze zouden opge-

hangen worden aan de boom van Porfyrius. Nu moet ik gaan spijbe-

len om er weer achter te komen wat dit voor een boom is. 

Ik neem mijn toevlucht tot Google: 

“Om na te gaan wat dingen scheidt en verbindt kun je in de zoge-

naamde boom van Porphyrius klimmen, beginnend bij een soort zo-

als de mens (homo), kun je afdalen tot je bij de afzonderlijke indivi-

duen uit komt (Socrates, Xantippe), maar je kunt ook opklimmen 

van de species via het genus (animal) tot de meest algemene begrip-

pen zoals ‘zijnde’ (ens) en één (unum)”. Ik hoef de gestalte van de 

boom met de stam en takken vermoedelijk niet uit te tekenen”. Wij 

hadden een boom gemaakt en op elke tak een karikatuur van een van 

de tweedejaars filosofen. Die karikaturen waren getekend door Pater 

Janus van Vleuten, die toen nog in Oirschot woonde, wachtend op 

zijn uitzending naar Borneo. 

Die tekeningen waren wel zo zuiver getroffen dat je bij de eerste 

oogopslag zag wie het was. 

 

Pater Thei Hustin 

 

Wordt vervolgd. 
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WIE WEET WIE WAT WAAR? 
 

(foto’s collectie Toon van Esch) 
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MUSEUMSCHATTEN 

 
Wie in het museum “de Vier Quartieren” binnenkomt, wordt meteen 

verrast door het winkeltje. Het winkeltje is een ontdekking van het  

verleden toen wij nog gewoon boodschappen gingen doen. 

De toonbank waar we werden geholpen door de vrouw van de krui-

denier, meestal gekleed in een royale witte schort. Het optelboekje 

lag in de buurt om alle artikelen te noteren. Deze vrouwen waren 

“meesters” in het optellen.  

 

Het boodschappen doen had ook een sociale functie, omdat veel ar-

tikelen moesten worden afgewogen, stond er dikwijls een lange rij te 

wachten, maar deze tijd kon dan benut worden om een praatje te 

maken en zo was je weer op de hoogte van het wel en wee in het 

dorp. 

Toch kwamen er, zoals ook op ander gebied, ontwikkelingen in de 

levensmiddelensector. Eind 1930 waren er nog 70.000 vrije geves-

tigde kruidenierszaken, en eind jaren 40 waren er nog maar 25.000 

over. Rond 1950 waren er in Oirschot nog 25 kruideniers en was de 

kruidenierswinkel een bedieningswinkel. Daarna kwamen er ook in 

Oirschot heel voorzichtig de eerste supermarkten. Het was natuurlijk 

wennen om zo maar de artikelen, waar je eerst niet aan mocht ko-

men, nu zelf te kunnen pakken. Ook voor de winkelier zelf zal het 

een grote omschakeling geweest zijn, en iedereen weet nog wel de 

winkel bij van der Steen op de markt waar Mia aan de kassa het be-

drag wat ze aansloeg steeds herhaalde: een twee en zeventig, een 

twee en zeventig. Verder was er op de markt nog de Edah en in de 

Rijkesluisstraat de Végé. 

 

Maar laten we terug gaan naar ons winkeltje waar een fantastische 

verzameling artikelen te zien is die een gevoel van herkenning op-

roepen. We zien de prachtige snoepflessen, de koekblikken van Ver-

kade, grote koffieblikken, maar ook de laden met bruine bonen, ka-

pucijners en erwten. Aan de koperen stang hangen de puntzakjes, op 

de toonbank staat de weegschaal en heel belangrijk: de kassa.  
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We zien daar de bekende maggiblokjes, die vroeger iedereen wel in 

huis had en die in 1886 door Julius Maggi uit Zwitserland zijn ont-

wikkeld. Hij wilde de arbeidersklasse voorzien van voedsel met een 

hoge voedingswaarde en hij bedacht de eerste standaardsoep met als 

hoofdbestanddeel peulvruchtenpoeder dat rijk is aan eiwitten. 

Een doorbraak bleef echter uit, maar hij ging verder in zijn ontwik-

keling en in 1908 volgt dan het eerste “maggiblokje”. 

 

 
 

Ook zien we het bekende blikje van Droste cacao met daarop de ver-

pleegster met het dienblad, waarop weer eenzelfde blikje cacao, 

waarop dan weer hetzelfde staat enz.  

Dit is het Droste effect. 

Droste cacao werd in 1890 opgericht in Haarlem en nu nog worden 

er de bekende pastilles en chocoladeletters gemaakt, maar sinds 1997 

werkt het van oorsprong Nederlandse familiebedrijf als een zelfstan-

dige unit binnen het Duitse bedrijf Hosta. 

 

En wie kent niet het Reckitt’s zakje blauw, dat als witmaker voor 

ons wasgoed gebruikt werd. 
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Blauwselfabrieken bestonden al in de 17e eeuw. De grondstof was 

kobalthoudende smalt. Dit werd in blauwselmolens vermalen tot 

poeder en was dan klaar voor gebruik. 

In 1826 werd de vervaardiging van synthetische ultramarijn ontdekt.  

Nu kon men het blauwsel goedkoop en in grote hoeveelheden maken 

en kwam het rond 1850 in de handel als aanvulling voor het bleken 

van linnen. 

Blauwsel werd ook gebruikt 

als kleurstof om schrijfpapier 

lichtblauw te kleuren, als 

witmaker in de suiker- 

industrie en om kanaries wit 

te maken. Maar we waren 

niet gauw tevreden als het 

over de was ging. De zon-

dagse overhemden en schor-

ten moesten kraakhelder 

maar ook gesteven zijn, dus 

werd er een papje gemaakt 

met stijfsel en gekookt wa-

ter, en het was niet alleen 

een keurig gezicht, maar 

door de stijfsel werd de tex-

tiel ook beschermd tegen 

vuil en slijtage. De bekende 

SB stijfsel is al jaren niet 

meer te koop. Daarna kwam er cracfree en toen de spuitbussen. Stijf-

sel is een zetmeelproduct op basis van rijst of tarwe. Een beetje stijf-

sel in het badwater voor de baby geeft een positief effect op uitge-

droogde huid, jeuk of blaasjes. 

Maar behalve de was moest er ook gepoetst en geschuurd worden. 

Dit kon natuurlijk met zand en soda, maar een propere huisvrouw 

ging in de weer met Ata of Vim. 

De grondstof hiervan is marmermeel, krijt of puimsteen. 

Dan was het tijd voor een kom koffie, natuurlijk van Douwe Egberts 

waar ook mooie blikken van te zien zijn. In die koffie ging soms een 



________________________________________________________________23 

snufje zout, maar zeker Buisman wat bestaat uit gebrande gekara-

melliseerde glucosesiroop, gewonnen uit aardappelmeel en melasse. 

De eerste “koffijstroop” van Buisman werd in 1867 gemaakt door 

Herman Buisman onder de naam Buisman Gebrande Suiker; afge-

kort Buisman GS. 

 

Bij die koffie hoorde een Verkade koekje, beschuit of peperkoek uit 

een van die bekende blikken. Verkade werd op 2 mei 1886 opgericht 

door Ericus Gerhardus Verkade. 

Verkade was zijn tijd ver vooruit, want in 1903 begon hij de succes-

volle consumentenactie met het uitbrengen van de “Verkade Al-

bums”. In totaal zijn er 35 verschillende albums uitgegeven; 30 in de 

periode van 1903-1940 en nog vijf na 1965. 

Nog steeds zijn de albums erg gewild onder verzamelaars. 

 

Op zondag was er een extra traktatie in de vorm van snoep. In het 

winkeltje is keus uit kaneelstokken, laurierdrop (waar we lekker 

schuim van konden schudden in een flesje), pepermuntkussentjes en  

zoethout (dit zijn korte stukjes van de wortelstok van Glycyrrhiza 

glabra). Zoethout bevat een zoetstof die 30-50 keer zo sterk is als 

suiker, maar niet schadelijk voor de tanden. Het sap uit de wortel 

wordt gebruikt als grondstof voor drop. 

En dan niet te vergeten het Jodevet dat een bijproduct is van de pro-

ductie van aardappelstroop. In de jaren ‘90 is de productie gestopt 

maar sinds 2005 wordt het geïmporteerd vanuit Oost-Europa, waar 

het een bijproduct is bij de productie van maïsmeel. 

 

U ziet wel dat het weer zeker de moeite waard is om een bezoek te 

brengen aan het museum. Onze vrijwilligers staan met plezier achter 

de toonbank om aan uw wensen te voldoen en met een zakje ouder-

wetse snoep kunt u ’s avonds thuis nog lekker nagenieten. 

 

Nelly van Kessel 
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LEUKE WISSEWASJES (SOMS) OP RIJM III 

 

Zoals ge merkt, heb ik de laatste tijd een andere opzet, een andere 

invalshoek. De grote verhalen van mij zijn uit mijn eigen pen ver-

dwenen en worden thans ‘machinaal’ op papier gezet.  

Het kleingoed dat ik nu inlever is erg geschikt voor ons blad. 

 

1. Bij ‘toffelen’ zette men de kaar (=kar) buuten, legde men die 

in de kneup, òf werd die gereformeerd gezet. Drie keer een 

naam voor hetzelfde. Toffelen hield in dat de omgeving van 

het huis of de boerderij op stelten werd gezet door jongelui, 

als de bruid of bruidegom de verkering na jaaaaaaren toch 

nog uitmaakte. 

 

2. Vroeger waren de [zaag]machines in de vele stoelenfabrieken 

niet erg goed beveiligd, zodat in Oirschot diverse oud-

stoelenmakers rondliepen, die twee of meer vingers misten. 

In de café’s in ons dorp werden in het weekend wel eens 

rondjes bier weggegeven en dan stak iemand uit het gezel-

schap zijn hand omhoog met 2 vingers (3 ontbraken) en dan 

riep hij: “kastelein, vijf bier voor de zagerij”. Willem Kerk-

hof, bijgenaamd d’n Eénerm, was zelfs een arm kwijtgeraakt 

onder een z.g. verdikte-bank. Daarop is deze vrijgezel een 

groentewinkeltje in de Molenstraat begonnen. Toen Willem 

zijn arm 25 jaar kwijt was, gaf hij een rondje aan zijn mak-

kers in café Sjors Willems.  

 

3. Een kastelein plaatste voor zijn lege café overdag enkele ei-

gen fietsen, zodat voorbijgangers het idee zouden krijgen 

even aan te komen leggen voor een praatje en een biertje. 

Deksel op de neus, niemand binnen, maar de herbergier ver-

kocht toch weer wat.  

 

4. “Wij waren vroeger de grootste boer van het dorp”, zei ie-

mand.  

“Dè bende nog”, was het antwoord. 
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5. Kiske van Vugt had in de Rijkesluisstraat een klein winkeltje 

voor de verkoop van sigaren, sigaretten en tabak. Het was 

tussen café Piet Latour (naderhand Sjors Willems) en Jan La-

tour-de Bresser. Jan was bij de post en daarom stond zijn 

winkelnering op naam van zijn vrouw. Zondags voor de ‘les-

te mis’ (hoogmis) kwamen burgers en buitenlui één of twee 

sigaren kopen. Eén stookte men al aan en de tweede deed 

Kiske in een papieren builtje, waarop altijd een eenvoudige 

rebus stond. Als men de kerk binnenging was de sigaar nog 

lang niet opgerookt. Men legde dan het stukje sigaar, uitge-

daan, op een richeltje van de torenmuur. Er lagen er dan ver-

schillende.  

Na de mis pakte iedereen zijn eigen stumpke en stak er weer 

de brand in, op weg naar een herberg of naar huis. De vrouw 

van Kiske heette Drika v.d. Meijden uit de Oerschoren. Pietje 

Kolle (van Kollenburg) de fietsenmaker woonde ook onge-

veer op die plek.  

 

6. Tis zund dè mannen nie gebreid zên, dan hadde ze kunnen 

uittrekke.  

 

7. De pastoor vroeg aan een jongen in de klas van de lagere 

school: “Wat is het hoogtepunt van de H. Mis?”. Antwoord: 

“Als de mis uit is, als de zegen gegeven wordt”. Wanhopig 

vroeg de pastoor het aan een ander mènneke. Triomfantelijk 

schalde zijn antwoord door de klas: “Dè is ès ze zondags in 

de leste mis aflezen wie dètter gâ trouwen”. Hij had gelijk: 

zelfs het hoesten hield dan op. 

 

8. Fonske (eigenlijk Harry) Coppelmans was ‘boven zijn thee-

water’ geweest, gevallen en had zijn enkel gebroken. De dok-

ter in het ziekenhuis vroeg wat hij toch gedaan had, waarop 

Fonske antwoordde: “mijn parachute ging te laat open”.  
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9. Man (vrijgezel) en vrouw (vrijgezel) gingen in het bejaarden-

huis na de warme hap de gang in naar (hun?) kamer om er te 

rusten, maar een huisgenote zei: “Ze heeft de bedsprei al te-

ruggeslagen”. 

 

Tot zover deze keer mijn bijdrage voor Van den Herd. Een beetje 

luchtig hier en daar, maar m.i. zit er nergens een verkeerd luchtje 

aan. Lees het met plezier en genoegen.  

 

10 mei 2013, gedenkdag van de inval door de Duitsers. 

 

Theo v.d. Loo de Oude.  

 

 

 

 

             

EIGEN AARDIGHEIDJE 

 

16-6-1856 (uit de gemeenteraadsnotulen) 

Vanaf januari 1857 zal er hondenbelasting geheven worden ten be-

drage van ƒ1,- voor elke hond van weelde, alle jachthonden, - hier-

onder begrepen: nacht-, trek-, kar-, en schaapshonden - en voor de 

zodanige der ter dienste van de landbouw of een ander bedrijf van 

nijverheid gebezigd wordend, wordt slechts 50 cents betaald. Hon-

den, zolang zij zuigende zijn, zijn vrij. 

 

 

EIGEN AARDIGHEIDJE 

  

10-5-1873 (uit de gemeenteraadsnotulen) 

Lijders aan besmettelijke ziekten (genoemd art. 9 van hier aange-

haalde wet) moeten, wanneer zij naar het ziekenhuis of naar hun 

woning worden overgebracht, worden vervoerd in draagbaar, mat of 

andere daartoe doelmatig ingericht voertuig, gevuld met hooi of 

strooi, waarover één of meer dekens.  
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ALTAREN IN DE KERK VAN OIRSCHOT (SLOT) 

 

19. Het Hoogaltaar, ofwel ook het Hoge Altaar 

 

Dit is het enige altaar waarvan met zekerheid gezegd kan worden 

waar het heeft gestaan: namelijk op het koor. Helaas ben ik geen 

enkele aanwijzing tegengekomen om maar een idee te hebben hoe 

het eruit zag. 

 

Het altaar had naast de evidente religieuze functie ook een rechterlij-

ke functie. Het was de plaats waar na een zoenakkoord de dader zijn 

boete in geld moest vereffenen. 

 

Op 20 mei 1484 maakten deken Wilhelmus Arnoldi en het gehele 

kapittel bekend dat hun confrater, de kanunnik Jordanus van Gel-

drop, het officie van een dagelijkse mis op het hoogaltaar had ge-

sticht en dat zij die fundatie met de daaraan verbonden voorwaarden 

hadden goedgekeurd en aanvaard.  

 

De stichter Jordanus ofwel Joerden Jans van Geldrop was in 1450 al 

kanunnik in Oirschot. In 1470 werd hij samen met Johannes Wil-

helmi Vos ook als kerkmeester genoemd. Hij was waarschijnlijk 

slechts een getonsureerde clericus. 

 

In de stichtingsacte bepaalde Jordanus: 

- Dat voor hem, zijn ouders en weldoeners dagelijks een mis moest 

worden opgedragen op het hoogaltaar, na de metten (= de eerste [dus 

nachtelijke] en omvangrijkste van de getijden, die degelijks door de 

kanunniken op het kerkkoor gebeden moesten worden).  

- Zijn priesterzoon meester Jordaan, kreeg als eerste de taak dit offi-

cie te vervullen en na diens dood moesten deken en kapittel het ambt 

vergeven. Die priester moest dan een jaarpriester zijn, dat wil zeggen 

jaarlijks te vervangen, maar mocht niet een van de zes hebdomadari-

ers (=weekwaarnemers) of jaarvicarissen zijn, tenzij er totaal zeven 

van deze functionarissen zouden zijn. In dat geval moesten die zeven 

elkaar afwisselend de mis doen.  
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- Als jaarrente aan het altaar ter vergoeding aan de bedienaars ver-

maakte hij jaarlijks vele mudden rogge (in de in het Latijn opge-

maakte akte gespecificeerd). Bovendien stond hij de hele opbrengst 

van zijn kanunnikenprebende in het jaar van gratie af aan de kerkfa-

briek voor het onderhouden van de ornamenten (kazuifel, albe, stola 

enz.) en altaarbenodigdheden, die hij ook aan het altaar schonk. 

 

Opmerkelijk in deze stichtingsakte is de nadrukkelijke bepaling dat 

de fundatie volstrekt geen kerkelijk beneficie, maar slechts een offi-

cie of jaardienst mocht zijn. Dit had te maken met het gegeven dat de 

bedienaar van een beneficie niet tegen zijn wil door het kapittel ont-

slagen kon worden. Een officiant die slechts voor één jaar werd aan-

gesteld, kon indien nodig wel binnen afzienbare tijd gemakkelijk 

vervangen worden.  

 

Thomas zoon van Henricus Thome van der Snepschoet vermeerder-

de onder voorwaarde bij acte van 24 oktober 1505 de inkomsten van 

het officie. Hij stelde het kapittel namelijk het volgende voor: hij zou 

de inkomsten van het hoogaltaar-officie jaarlijks met 1½ mud rogge 

verhogen en nog met ½ mud voor de kanunniken en kapelaans voor 

het houden van een jaargetijde voor zijn ouders (2/3 voor de kanun-

niken, 1/3 voor de kapelaans). Als tegenprestatie moest het kapittel 

de bediening van het bedoeld officie aan hem ad vitam (voor de tijd 

van zijn leven) opdragen.  

Het kapittel stemde toe op voorwaarde dat Thomas de aan het officie 

verbonden missen zou celebreren of ervoor te zorgen dat dit door 

een ander werd gedaan, en dat hij de koordienst volgens de bepa-

lingen in de fundatiebrief zou onderhouden.  

Heer Thomas zou in ieder geval tot en met 1528 rector van het 

hoogaltaar blijven. 

 

De eerste vermelding in de schepenakten dateert van 1497. Daarin 

beloofde Aert Aert Smeeds, alias de Nagelmaker, voortaan een jaar-

lijkse pacht van 13 lopen rogge te gaan betalen ten behoeve van de 

misviering ‘die werd gesticht door de heer Joerden om daarmee mis-

sen op te dragen op het Hoogaltaar na de metten’.  
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Voor datzelfde doel werd in 1545 nog eens een halve mud rogge 

betaald. 

In 1528 constateerde heer Thomas van den Snepscheut, dan rector 

van het hoogaltaar, een betalingsachterstand van een rogpacht. De 

verplichting bedroeg volgens afspraak 13 lopen per jaar, maar was 3 

mud min een lopen achter. De pacht was verkregen van Aert Jacop 

Smollers en die had de pacht weer verkregen van de fabieksmeesters 

van de parochie: kanunnik heer Jan Robbilart en Aelbrecht van den 

Maerslaer, en die op hun beurt hadden die weer gekregen van Ma-

thijs Peter Roefs van den Toirken en Mathijs weer van Goijart Gijs-

brechts van der Berten. 

Deken en kapittel van de St. Peterskerk hadden de 13 lopen rogge 

indertijd bestemd voor de stichting van dat hoogaltaar. De pacht da-

teerde van 4 januari 1501 en werd jaarlijks geheven op onderpand 

van een stuk land met een bouwsel erop, genoemd de Braecken. 

Op aanwijzing van de schout werd vonnis gewezen en vervolgens 

wees vorster Philips van den Doeren het perceel de Braecken als 

onderpand aan, zodat de vordering daarop verhaald kon worden. Op 

9 augustus 1528 kwam het bezit via deze weg in het bezit van heer 

Thomas als rector van het altaar.  

 

Uit de akte van een boedelverdeling uit 1628 blijkt dat het hoogal-

taar een eigen erf heeft als belende perceel van de Ruttenakker in 

herdgang Straten.  

 

In 1597 en 1607 werd een z.g. Benedictusmis op het hoogaltaar op 

opgedragen. Over tijd en doel van instelling zijn geen verdere gege-

vens bekend, alleen dat er in die jaren betalingen ten behoeve van de 

bedienaren werden gedaan.  

 

Inkomstenbronnen voor het altaar c.q. de rector 

 

1528 Henrick Peters van der Hamsvoert verkocht aan Marten Jans-

sen van Aelst een akker genoemd de Pelenbraeck, groot 6 lopenzaad 

gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Heuvel. Lasten hieruit waren 
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o.a. 6 ½ lopen rogge aan de rector van het Hoogaltaar. In 1542 werd 

deze akker doorverkocht aan Jan, zoon wijlen Jans van den Scoet.  

 

In 1532 verkocht Joffrouw Mechteld van der Daesdonck, wed. van 

Saerle Cleijnael een ander stuk land met dezelfde naam, nu ca. 3 ½ 

lopen zaad groot, aan Henrick Adriaen Vos. Als we de grootte (6 

lopenzaad t.o. 3 ½ lopenzaad) en de lasten van beide percelen verge-

lijken, blijkt dat die niet evenredig omgeslagen zijn. Henrick Adri-

aen Vos moest voortaan 5 ½ lopen rogge betalen aan het altaar. 

Over dit bezit was in 1603 onenigheid ontstaan tussen de erfgena-

men van wijlen Henrick van Cuijck en diens vrouw Peterken, doch-

ter van bovengenoemde Henrick Adriaen Vos, verwekt bij een zeke-

re Trijntken Oost en Gijsbert Gijsbert van Doren senior als man van 

Juetken weduwe van Jan Adriaen Crommenzoon vanwege bepaalde 

roerende en vaste goederen die door Trijntken in haar testament aan 

deze Jan Scrommenzoon en Juetken waren vermaakt. Echter, Trijn 

Oosten had geen bevoegdheid de goederen, waarvan zij alleen het 

recht van vruchtgebruik had, weg te schenken en aan een vreemde te 

vermaken. Dus moest Gijsbert van Doren afstand doen van de akker, 

genoemd de Pelenbraeck. Die kwam nu in handen van Peter 

Joordaens Peters als gemachtigde van zijn vader en zus Marijke en 

Everard van Amelroij als gemachtigde voor zijn familieleden en 

voor Jan Nathael Vos.  

Joordaan Peter Joordaens en zijn wettige zoon Peter namens de an-

dere kinderen, door Joordaan verwekt bij Marijke dochter wijlen 

Dirk van Cuijk, verkochten circa 1608 de helft van een stuk akker-

land wat zij enerzijds hadden verkregen door het overlijden van Hen-

rik van Cuijk, en ook doordat Gijsbrecht van Doren als man van Jut-

ken op 5 februari j.l. daarvan afstand had gedaan. De Peelenbraak 

aan de Heuvel, nog steeds ca. 3 ½ lopenzaad groot, werd verkocht 

aan Adriaan Peters van Os, per a.s. oogsttijd, ‘stoppelbloot te aan-

vaarden, vrij en onbelast’. De koper moest wel jaarlijks de helft van 

5 ½ lopen rogge betalen aan de rector van het hoge altaar.  

 

Bij een verdeling, ook in 1528, van het bezit van wijlen Peter Dani-

els en zijn vrouw Mechteld, dochter van wijlen Jan Vervlueten tus-



________________________________________________________________31 

sen hun zes kinderen kreeg zoon Henrick het huis met tuin etc. in 

herdgang de Notel. Lasten hieruit waren 3 ½ mud rogge aan de rec-

tor van het Hoogaltaar. Dit huis kwam via de erven van Peter Dani-

els in het bezit van de priester heer Gerit Mengelen en werd in 1555 

tegen het hoogste bod verkocht aan Aerden Henricks van den Venne, 

tezamen met de lasten.  

 

1545: Via een erfdeling kreeg Dielis, zoon van Dielis Dirck Cremers 

een huis met tuin en daarbij gelegen akker, groot ca. 5 lopenzaad, in 

herdgang Straten, een halve bunder beemd onder Ameijden en 3 

heiveldjes genoemd de Huisvennen, in herdgang Straten. Uit dit erf-

deel moest hij jaarlijks een half mudde rogge betalen aan de rector 

van het Hoogaltaar voor een mis na de Metten.  

 

1560 Erfdeling van het bezit van Willem Dielis en wijlen zijn vrouw 

Cathalijn d.v. Geerit Mathijs.  

Hier kreeg de voogd van het minderjarige kind van Joost Jan Wil-

lems een huis met tuin, boomgaard, twee stukken land, het ene ge-

noemd het Hopveld, het andere de Koelakker, herdgang Straten aan 

het Snepscheut, een akker genoemd de Rutten akker, de achterste 

helft van de Hei-akker, de helft van een heiveld en de helft van een 

beemd en die van een akker, alles ook in Straten. Uit dit erfdeel 

moest jaarlijks de helft van twee mudde rogge worden betaald aan de 

rector van het Hoogaltaar. De andere helft moest worden betaald 

door Danel Mathijs Danels, Gerit Willem Dielis en Dielis Jan Wil-

lems samen uit een schuur en een akker genoemd den Schuurakker, 

herdgang Straten aan het Snepscheut, een weiland, met het voorste 

stuk van de Hei-akker samen aan elkaar gelegen, en de andere helft 

van het heiveld, de beemd en de akker.  

 

1563 Dirck Willems kocht van zijn schoonvader Bartholomeus 

Mercks (Dirck was getrouwd met diens dochter Mechtelden) een 

stuk land, deels akker en deels weiland, genoemd de Clammergaten 

in herdgang Aerle, waarop een jaarlijkse last rustte van een rente van 

5 gulden aan de erfgenamen van heer Thomas van den Snepschuet 

en aan het hoge altaar.  
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Uit de goederen gelegen in Aerle en genoemd 't Clammergat, in 

1607 in bezit van Gerit Dirks van der Hoeven en de minderjarige 

kinderen van wijlen Aert Jan Goijaerts, moest toen jaarlijks 2 gulden 

en 10 stuivers worden betaald aan het hoge altaar.  

 

1563 Henrick Henricks van den Maerselaer als man van Dingen, 

dochter van wijlen Jan Henricks van den Schoet, verkoopt een huis, 

tuin, grond etc. groot ca. 12 lopenzaad, herdgang Aerle, aan Eve-

raerden Peter Everaerts. Lasten hieruit zijn: 24 stuivers p.j. aan de 

bedienaars of het officie van het hoogaltaar. Vanwege het recht van 

vernadering werd het bezit een jaar later overgedragen aan Willem 

Henricks van de Maerselaer, die de helft van de gronden weer over-

droeg aan Henrick Jan Gerits. In 1592 verkocht Willem Henricks 

van de Maerselaer het huis met boomgaard etc., nog ca. 8 lopenzaad 

groot, aan zijn zwager Cornelis Henrick Ansems met de lasten van 

24 stuivers p.j..  

 

1574 Uit de boedelverdeling van de nalatenschap Dielen Dircks en 

zijn vrouw Jenneken Eijmbrecht Niclaessen kreeg zoon Dielis het 

huis in Straten met de akker genoemd het Clootken, een akker ge-

noemd de Heijn Meeus-akker, een weiland deels groes en deels wei, 

zijnde het Voorste Venne, genoemd het Huijsvenne, alles ook in 

Straten, een heiveld onder Acht aan de Eckersrijt en nog van enkele 

personen rentes in geld. Uit dit erfdeel moest o.a. 6 lopen rogge be-

taald worden aan de rector of de bedienaar van het Hoogaltaar.  

Bij de boedelscheiding in 1593 kreeg Gielis zoon wijlen Dielen 

Dirckx weduwnaar van Heijlken, dochter Adriaens van der Heijden 

het recht van vruchtgebruik en Pauwel Henrick Jan Gerarts als man 

van Mariken, dochter van Gielis het erfrecht van een akker genoemd 

het Cloetken, herdgang Straten, een akker daar en een hei en wei-

land, genoemd Het Ven, gelegen aan de Stratense molen. Hieruit 

moest jaarlijks 6 lopen rogge betaald worden aan het officie van het 

hoogaltaar. In 1597 deed Gielis afstand van zijn recht van vruchtge-

bruik inzake het Clootken, groot ca. 2 lopenzaad, t.b.v. Jacop Hen-

rick Gerarts, die zolang Gielis nog leefde hijzelf de akker gebruikte 

de rente van 6 lopen moest betalen.  
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1597 Boedelscheiding vanwege het overlijden van Antonis Henrick 

Sgraets en diens vrouw Ariken. Wouter en Franck met zijn minderja-

rige kind kregen ieder de helft van de Pelenbracken, groot 7 lopen-

zaad aan Den Heuvel in herdgang Kerkhof, waaruit jaarlijks 7 ½ 

lopen rogge betaald moet worden aan de bedienaar van de Benedic-

tusmis op het hoogaltaar.  

Bovendien werd nog vastgelegd dat, als de rogge van de H. Geest, 

het Hoge altaar en het St. Annagasthuis (verplichtingen van de ande-

re erfdelers) met minder of meer moest worden betaald dan tegen 3 

gulden per Oirschots mudde, en de rogge aan de kapelaans van het 

St. Jorisgasthuis met minder of meer dan tegen 10 stuivers per Oir-

schots lopen, ze dat meerdere of mindere aan elkaar zouden vergoe-

den. 

 

1607 Wouter Anthonis Sgraets verkocht de helft van een akker ge-

noemd de Pillen-braecken groot ca. 6 lopenzaad, herdgang Kerkhof 

aan de Heuvel, aan Mathijs Peter Gijsbrechts. De koper moest nog 

de helft van 8 lopen rogge betalen aan het Beneficium van Benedic-

tus op het grote altaar. 

 

Gommaer Janssen van Lutsemborg als man van Lijntgen d.v. wijlen 

Aert Peeter Alaerts beloofde in 1617 aan heer Anthonis Verreijt, 

priester en vicaris in de St. Peterskerk, ten behoeve van de rector van 

het Hoogaltaar een jaarlijkse rente te gaan betalen van 3 gulden, 

steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis 

met tuin, schop en schuur in herdgang Kerkhof aan het Meuleneinde 

en een weiland daar.  

 

1628 Boedelverdeling van Jans Haperdonk en wijlen diens vrouw 

Willemken d.v. Jacops van Hout.  

Jan Gijsberts van der Aa als man van dochter Jenneken kreeg het 

huis met hofstad, tuin, grond etc. in herdgang Straten, een stuk ak-

kerland genoemd de Schuerakker, een stuk land genoemd het Hoog 

Eeuwsel, deels akker, deel weide en heide, en een stuk land genoemd 

het Heijvelt, waaruit jaarlijks 8 lopen rogge betaald moest worden 

aan de rector van het hoogaltaar. 



34______________________________________________________________ 

Geerling Peters van de Marselaer kreeg als man van dochter Anne-

ken een stuk akkerland genoemd het Hopveld, de Ruttenakker, de 

Heijakker, het Heijvelt een stukje van het perceel akkerland ge-

noemd het Nijlant, een weiland genoemd ’t Voorst Eeuwsel naast de 

vijver, alles in herdgang Straten. Uit dit bezit moest ook jaarlijks 8 

lopen rogge aan de rector betaald worden.  

 

 
 
Het altaar vóór de brand in   Het huidige barokke altaar1  

oktober 1944 

 

 

 

 

 
1 Het huidige barokke hoofdaltaar bestaat uit een altaartafel, die in 1766 is ge-

maakt voor de kerk in Echt en afkomstig is uit de katholieke kerk van Helden-

Panningen. Het altaardoek met daarop de verrijzenis van Christus is geschilderd 

door Luc van Hoek in 1928. Dit altaar werd na het herstel van de kerk op 31 mei 

1953 plechtig ingezegend door mgr. Mutsaerts. 
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Het gebruikelijk ‘wordt vervolgd’ ontbreekt, want het Hoogaltaar 

was het laatste in de rij van door mij beschreven altaren. Deze reeks 

artikelen werd vooral mogelijk gemaakt door gebruik van de reges-

ten, die Jan Toirkens van het Rechterlijk Archief van Oirschot heeft 

gemaakt. Mijn dank hiervoor is dan ook groot en ik hoop dat ook u 

iets opgestoken heeft over een klein facet van het religieuze leven in 

Oirschot en wat onze voorouders daarvoor overhadden.  

Uit dezelfde bronnen zal ik voor een groot deel putten om in de toe-

komst het doen en laten van de kanunniken als bedienaren van de 

altaren na te gaan, maar ook hun maatschappelijke functioneren in 

Oirschot zo ver als mogelijk is te reconstrueren. 

 

Hanneke van den Bogaart-Vugts 

 

Voor eventuele vragen, bronnen of opmerkingen: 

hbogaartvugts@zonnet.nl  
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