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I. DE OIRSCHOTSE SINT-PETRUSKERK NA 1800 

door J. Lijten 

I 1800 - 1887 

Na bijna anderhalve eeuw kwam in 1800 de Sint-Petruskerk weer ter beschikking 
van de katholieken in Oirschot. Het was een enorme overgang. Om ons dit te reali-
seren, is het goed de situatie van voor die tijd in ogenschouw te nemen. 

De kerkelijke situatie van voor 1800 
Waar de Oirschotse katholieken gekerkt hebben van 1648 tot 1677, is nog steeds 
onbekend. In 1677 hebben zij een schuurkerk kunnen bouwen aan het eind van de 
Nieuwstraat, waar de oude schansmuur hoek Nieuwstraat-Gasthuisstraat nog een 
restant van is.1)  In 1745 brandde deze schuurkerk, gedekt met stro, geheel af, 
waarbij ook de inboedel verloren ging. De kerk werd herbouwd, maar moest weer 
met het brandgevaarlijke stro gedekt worden. Pas in 1771 mocht de schuurkerk 
met pannen gedekt worden en in 1778 mocht ze aan de achterzijde 81/2  meter ver-
lengd worden. Er stonden wel wat stoelen in de kerk, maar het overgrote deel van 
de mensen moest staan. Er was overigens ook niet voldoende ruimte voor zit-
plaatsen. 
Na de brand van 1745 had men drie nieuwe altaren besteld, die in 1746 geleverd 
werden door Walter Pompe te Antwerpen. Het hoogaltaar uit de schuurkerk staat 
nog in de kapel van de H.Eik. Een der zeer eenvoudige zijaltaren staat nog in de 
kleine bidkapel van de Carmel. 
Deze altaren zullen later naar het toenmalige gebruik in marmerkleur geschilderd 
zijn, want bij de uitgaven van de kerk in het jaar 1788 staat genoteerd: 
`Maximiliaan Prefort voor 61 dagen gemarbert 91-10-0'.2)  Ook van de beelden 
van de H.H. Joseph en Odulphus, die nu achter in de kerk staan, is bekend, dat zij 
in 1750 door Walter Pompe voor de schuurkerk gesneden zijn.3)  
In de schuurkerk was geen orgel, maar de zang werd wel begeleid en afgewisseld 
door strijk- en blaasinstrumenten. Bij de uitgaven vinden we in 1793 'voor 1 ser-
pent 15-7-0'.4)  Een serpent was een blaasinstrument met een klank, die vergelijk-
baar is met het gelijknamige orgelregister, zoals aanwezig in het pedaal van het 
huidige Smitsorge1.5)  
In de parochie waren ook een soort religieuzen werkzaam, die geen kloosterge-
meenschap vormden maar particulier woonden en slechts privégeloften aflegden. 
Zij werden soms `queser genoemd, soms 'suster'. Haar in de archieven speurbare 
werk was het verzorgen en wassen van de kerkelijke paramenten.61  

Ingebruikneming van de Sint-Petruskerk 
Na enige strubbelingen was het in 1800 zover, dat de katholieken de Sint-
Pctruskerk weer in gebruik konden nemen. De verhuizing op zich was al een heel 
werk. De altaren, paramenten en stoelen moesten worden overgebracht. 
Betreffende deze verhuizing vonden we een reeks uitgaven, tesamen ongeveer 150 
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gulden bedragende 71  De altaren van de schuurkerk vielen in de grote kerk in het 
niet. Men heeft de leegte enigszins trachten aan te vullen door 'ornamenten', die 
niet nader gespecificeerd worden.81  

Aanschaf van nieuwe altaren 
Spoedig ging men uitkijken naar grotere altaren om de relatief kleine uit de 
schuurkerk te vervangen. Vanwege de opheffing van verscheidene kloosters in 
België door de Fransen waren daar meerdere kerkelijke benodigdheden te koop 
gekomen, waarop sommige handelaars behendig hadden ingespeeld. Zo toog men 
vanuit Oirschot naar Breda, waar, vermoedelijk bij de handelaar Hendrik de 
Jong,9)  een altaar te koop stond uit de kerk van de Bogaarden te Antwerpen." Dit 
altaar, waarin een schilderij van Sint Jan de Doper was opgenomen, werd in sep-
tember 1804 gekocht voor 300 gulden, waarbij nog 78 gulden kwamen aan vracht-
kosten aan Dré van Someren.11)  Een tabernakel bij dit altaar werd in september 
1805 gekocht te Aerschot voor 120 Brabantse gulden en betaald met 104 Bataafse 
guldens.12)  Er kwamen nogal wat in- en uitgaande rechten en vrachtkosten bij en 
kosten voor reparatie en stellen en ook werd er een 'schoon verguld kruis' bijge-
kocht. Het geheel kon nu worden afgewerkt. Het verzetten der altaren, het maken 
van de communiebanken en de opbouw en trappen van het hoogaltaar kostte bijna 
400 gulden.13)  Het opvolgende jaar moest nog een en ander worden afgewerkt. Zo 
werd aan J.v.Son 'voor het opmaken van de schilderij in den hogen autaar' 50 gul-
den betaald en waren er ook nog uitgaven 'voor het werk neven den autaar'.14)  
Intussen had men te Bree 'den autaar van Sint Augustinus' gekocht voor 336 gul-
den met bijkomende kosten, waarvan de 'uit- en inkomende rechten' meer dan 100 
gulden bedroegen.15)  
Daarnaast moet er nog een derde altaar gekocht zijn, waarover wij geen gegevens 
vonden, want in 1810 werd aan Hendrik van Beers, 'die gemarbert heeft de drie 
altaren en de communiebank' uitbetaald 606 gulden en 10 stuivers.16)  
Deze altaren zullen barokaltaren geweest zijn in de geest van het hoogaltaar, dat 
thans in de kerk staat. Zij zouden na de restauratie van 1887/89 vervangen worden 
door neogothische altaren. 

Het orgel 
In de overdracht van de kerk aan de katholieken in 1800 was ook het orgel begre-
pen. Dit stond op het oxaal, dat dwars over de ingang van het priesterkoor 
gebouwd was. Dit orgel was wel te groot voor de Mariakerk, maar vrij klein voor 
een grote kerk als de Sint-Petrus, zeker wanneer daar veel gelovigen bijeen waren, 
en volgens orgelbouwer van Hirtum niet geschikt om uitgebreid te worden.171  
Deze Rooise orgelbouwer heeft voor Oirschot wel een reis gemaakt naar Hasselt 
om een orgel te keuren, maar dat bleef zonder resultaat.181  Resultaat werd wel 
bereikt door de Weertse orgelbouwer J. Beerens, door wiens bemiddeling het orgel 
uit de Franciscanerkerk te Maastricht voor 2000 Luikse guldens kon worden aan-
gekocht.19)  Dit orgel werd van Maastricht verscheept naar 's-Hertogenbosch, waar 
het door Oirschot werd afgehaald. Het werd door Beerens herbouwd op het oxaal 
voor 600 gulden, terwijl er voor 50 gulden een vox humana werd toegevoegd aan 
het toch al uitgebreide instrument.20)  Het oude orgel was intussen verkocht aan de 
parochie Huisseling, waar het tot 1913 dienst gedaan heeft.211 
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Het orgel moest regelmatig gestemd en gerepareerd worden, terwijl af en toe groot 
onderhoud nodig was. Daarbij zijn meerdere orgelbouwers betrokken geweest 
zoals J. Vermeulen,22)  A. Graindorge,23)  B. v. Hirtum,24)  F.C. Smits25)  en P. v. 
Nistelrooy.26)  
In de eerste jaren had men J. Wassen als organist, maar er werd blijkbaar belang 
aan gehecht, dat hij een bekwame opvolger zou krijgen. Zo leende het kerkbestuur 
in 1808 aan Peter Vlemminx 31 gulden 'om het orgelspelen te leren'.27)  Hij speel-
de spoedig naast Wassen en heeft tot ver in de negentiende eeuw dienst gedaan. 
Bij de restauratie van de kerk in 1858, die vooral het inwendige betrof, werd zang-
koor en orgel 'in den toren' geplaatst. Aansluitend bij deze overplaatsing werd het 
orgel 'vernieuwd' en aangepast aan de smaak van die tijd door orgelbouwer 
Mathieu van Dinter uit Weert, die in de periode van 29 april 1861 tot 12 maart 
1862 met een knecht 200 uren aan het orgel gewerkt heeft.28)  

De sloop van de schuurkerk 
Ofschoon op 19 oktober 1800 de grote kerk in gebruik genomen was, heeft het 6 
jaar geduurd, voordat de schuurkerk werd afgebroken. Wat de reden daarvoor 
geweest is, kunnen we slechts gissen. Mogelijk heeft men de toewijzing van de 
grote kerk nog niet als onherroepelijk beschouwd; mogelijk heerste er ook een 
zekere nostalgie naar de intieme ruimte van de schuurkerk en zagen sommigen op 
tegen de kosten van aankleding van de grote kerk. 
Blijkbaar heeft men de schuurkerk voor de afbraak nog opgemeten.29)  
De maten worden opgegeven in Rijnlandse voeten (31,38 cm) binnenwerks: 
lang 1281/2  voet 40.32 m 
breed 52 voet 16.32 m 
zijmuren hoog boven de vloer 10 voet 3.14 m 
kozijnen buitenwerks hoog 6 voet 1.88 m 

breed 5 voet 1.57 m 
De maten wijken iets af van de reconstructie in Oog op Oirschot.30)  
In mei 1806 werd de sloop aanbesteed. Er werd zelfs een advertentie geplaatst: 
`het afbraak der kerk te vercoopen in den courant geplaatst'. De 'afbraak' werd 
dus niet naar 'de stort' gebracht, maar voor hergebruik verkocht. Zo werden twee 
publieke verkopingen gehouden, die tesamen 1453 gulden opbrachten. Aan de 
belendende gebroeders Mikkers werden onderhands 30.000 stenen verkocht, aan 
het seminarie 8 dwarsbalken van 32 voet (ruim 10 meter) en aan dokter Verhagen 
7 balken. Alles tesamen was de opbrengst ruim 2000 gulden. 
Het terrein was nog eigendom van de erfgenamen van Wouter Martens van Elmpt 
en Anneken Gerard Goossens en werd door dezen verkocht aan de gebroeders 
Mikkers. Enkele van de gerechtigde erfgenamen stonden hun deel van de 
opbrengst af aan de kerk.31)  

De biechtstoelen 
Aanvankelijk zullen de biechtstoelen uit de schuurkerk dienst gedaan hebben. Wel 
werd er in 1804 43 gulden uitgegeven voor de `biegtstoel agter de choor'.32)  Dit 
zal de zogenaamde `dovenbiechtstoel' geweest zijn, die later in de bijsacristie 
stond. 
In 1835 werden er voor fl. 1283.50 twee biechtstoelen gemaakt door J.B. Peeters 
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te Antwerpen, die in 1836 door vrachtrijder de Jong te Poppel naar Oirschot wer-
den gebracht. Zij werden grotendeels betaald uit particuliere giften van Hendrik 
Adriaen Leyten fl. 500, Joh. Kemps fl. 200 en P. v. Hersel fl. 300.33)  Deze biecht-
stoelen, die foutief wel aan de Oirschotse schrijnwerker v.d. Marck worden toe-
geschreven, staan nog in de kerk. 
In 1851 kreeg v.d. Marck 'voor een gothique tekening voor de biechtstoelen' 
f1.10.34)  Hij zal de neogothische biechtstoelen gemaakt hebben, die bij de ver-
woesting van de kerk verbrand zijn. Na de plaatsing van de neogothische biecht-
stoelen zijn de biechtstoelen van 1835 in de straalkapellen geplaatst, waardoor zij 
bij de brand behouden zijn. 

De preekstoel 
Ook de preekstoel, die afkomstig was uit de schuurkerk, paste niet in de grote 
kerk. Hij werd voor fl. 175 verkocht aan de kerk van Loon op Zand, toen de 
legendarische nieuwe preekstoel werd aangeschaft. Deze preekstoel mogen we 
met recht legendarisch noemen, niet alleen vanwege de bewonderende blikken, die 
hij trok door het uitgebeelde tafereel van de visvangst van Petrus, maar ook door 
de legende, die er al vroeg omheen geweven is. Immers in het oud memorieboek 
van de parochie, dat kort na 1850 begonnen is, wordt hij toegeschreven aan J.B. 
Peeters te Antwerpen, die inderdaad veel voor de Oirschotse kerk gewerkt heeft, 
maar niet de maker was van deze preekstoel. 
Hij werd gemaakt door Johannes Baptista van Hool te Antwerpen en daar op 5 
september 1828 afgehaald door Daniel van de Sande. Hij werd in gebruik geno-
men op 19 oktober 1828 'de dag van de reconciliatie der kerk in 1800'. De totale 
kosten bedroegen ca. fl. 4300.35)  Hij werd van het begin af met veel zorg omge-
ven, want in 1829 kocht men voor fl. 10.78 55 ellen katoen 'om de preekstoel te 
behangen als de kerk geveegd wordt' .36)  
Bij de brand van de kerk ging deze preekstoel verloren. 

De communiebanken 
Bij de aanschaf van de nieuwe altaren rond 1806 werden ook houten communie-
banken gemaakt, die zoals de altaren in marmerkleur geschilderd werden. In 1833 
zijn deze communiebanken vervangen door marmeren, gemaakt door J.B. Peeters 
te Antwerpen. Vanwege de oorlogstoestand tussen Nederland en België heeft het 
marmer vanuit Antwerpen, welks haven door Nederland geblokkeerd was, een 
hele reis moeten maken via Ostende - Rotterdam - Den Bosch naar Oirschot. De 
vrachtkosten voor dit ingewikkelde transport bedroegen meer dan fl. 200. In juli 
1833 werd de communiebank geplaatst door Peeters. Mej. P.M.A. van Baar betaal-
de fl. 700 en de kerk fl. 140.37)  
Deze communiebanken zijn in 1900 vervangen door neogothische, zoals later 
besproken zal worden. 

De doopvont 
De nu nog gebruikte marmeren doopvont is van onbekende datum. In 1834 werd 
door Johan Dijkmans en zoon te 's-Hertogenbosch de deksel gemaakt voor fl. 
302.60.38)  
In 1852 werd aan H. Meyers fl. 100 gegeven 'om hout te kopen om den doopvont 



Interieur St. Petruskerk; links de troon van O.L. Vrouw. 
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te veranderen'.39)  Vermoedelijk heeft hij daarvan de deuren gemaakt, die de doop-
kapel (te veel) afsloten en daarom later zijn verwijderd en na omzwervingen in de 
kerk zijn teruggekeerd en nu opgesteld staan in de nis naast de nieuwe verwar-
ming. 

De troon van O.L.Vrouw 
Waar het beeld van O.L. Vrouw van de H.Eik voor 1837 gestaan heeft, is niet 
bekend. In dat jaar werd het Mariabeeld geplaatst op een troon tegen de middelste 
pilaar in de noorder zijbeuk. Het snijwerk hiervoor was gemaakt door J.B. Peeters 
te Antwerpen, het schrijnwerk werd uitgevoerd door H. Meyers te Oirschot, het 
hek was van J. Spaapen en het ijzerwerk werd geleverd ddor H. v.d. Biggelaar. De 
kosten beliepen ongeveer fl. 1400. Met de bijkomende kosten konden ze betaald 
worden uit een gift van fl. 2000 door de gebroeders Arnold en Adriaan de Louw. 
De kleding voor het beeld werd verzorgd door de zusters, die daarvoor in twee ter-
mijnen fl. 145 ontvingen. Door de Oirschotse zilversmid H. v.d. Sanden werd in 
1838 een zilveren kroon en scepter gemaakt voor f1.78.20.40)  Deze kroon en scep-
ter sieren vermoedelijk het beeld nog, hoewel er ook nog andere kroontjes 
gemaakt zijn. Ook in de daarop volgende jaren werd er nog kleding gemaakt voor 
het beeld en werd nog een mantel geschonken door Adriaan de Louw.41)  
Het beeld heeft tot 1916 op deze troon gestaan, toen deze vervangen is door een 
neogothische, waarover later. Er is nog een foto van de kerk van voor 1916, waar-
op deze troon te zien is (zie foto). 

De kruisweg 
De devotie van het overwegen van het lijden van Christus aan de hand van de 14 
staties is rond het midden van de negentiende eeuw verbreid. In 1842 werd er fl. 
21 uitgegeven voor 14 staties en fl. 15.75 voor glas voor de staties.42)  Dit zullen 
dus gedrukte plaatjes geweest zijn, die ingelijst werden. 
Twee jaar later kwam er een door Ed. v. Ertrijck te 's-Hertogenbosch geschilder-
de kruisweg. Voor 8 staties werd hem f1. 722 uitbetaald; 8 lijsten kostten fl. 48. 
Bovendien werd hij nog vereerd met een zilveren tabaksdoos, die fl. 23 kostte.43)  
Voor de overige 6 staties vonden we geen betalingen. Mogelijk zijn ze door 
parochianen geschonken. 
Bij de brand is deze kruisweg verloren gegaan. 

Beelden 
De beelden van de H.H. Joseph en Odulphus, die achter in de kerk staan, Joseph 
bij de doopkapel en Odulphus bij de uitgang Deken Frankenstraat, zijn waar-
schijnlijk rond 1750 gemaakt door Walter Pompe te Antwerpen. Zij hebben reeds 
in de schuurkerk gestaan en zijn in 1800 naar de grote kerk gebracht. 
Over vier beelden heerst enige verwarring. Franciscus en Antonius van Padua, die 
bij de biechtstoelen nabij de transepten tegenover elkaar staan, en Lodewijk en 
Elisabeth van Thuringen, die boven de ingangen van de beide sacristieën staan. Er 
wordt van gezegd, dat ze in 1806 aan de kerk geschonken zouden zijn en van de 
andere kant, dat ze uit de schuurkerk afkomstig zouden zijn. Deze schijnbare 
tegenspraak lijkt ons verklaarbaar en verenigbaar. Deze beelden zijn vermoedelijk 
bekostigd door de leden van de derde orde van Sint Franciscus. Lodewijk en 
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Elisabeth waren de patronen van deze derde orde en voor Franciscus en Antonius 
is het verband duidelijk. Wij vermoeden, dat na de ingebruikneming van de grote 
kerk de derde orde tot de afbraak van de schuurkerk in 1806 haar bijeenkomsten 
daar is blijven houden en de beelden daar heeft laten staan. - De ruimte was voor 
een relatief kleine groep intiemer dan de grote kerk. - Pas bij de afbraak van de 
schuurkerk zullen ze naar de grote kerk zijn overgebracht. Daarvandaan de dub-
bele uitleg. De beelden zouden dan - wat kunsthistorisch ook aanneembaar is -
rond 1750 of iets later zijn vervaardigd. 
In 1810 werd 282 gulden betaald aan Verspeek, 'die de beschotten onder 
Odulphus en Sint Joseph en van agteren onder Antonius en Franciscus gemarbert 
heeft' .44)  Voor Lodewijk en Elisabeth was geen 'beschot' nodig, omdat zij ver-
moedelijk al op de huidige plaats stonden. 
In 1838 werd aan beeldhouwer Peters 'voor een beeld van Paulus in het altaar' 
betaald 15 gulden.")  
Volgens het oud memorieboek van de parochie heeft de Oirschotse beeldsnijder H. 
van der Marck een beeld gemaakt van Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen en 
van de H. Familie. Van dit laatste beeld is aangetekend, dat het op 5 oktober 1862 
gewijd is door Mgr. Deppen, hulpbisschop van Den Bosch, die toen in Oirschot 
was om te vormen, en dat het beeld betaald is door de leden van de H, Familie.")  
Vermoedelijk is het beeld van O.L.Vrouw onbevlekt ontvangen rond dezelfde tijd 
bekostigd door de leden van de Mariacongrgatie. Deze twee broederschappen zijn 
na het midden van de negentiende eeuw opgekomen, nadat de belangstelling voor 
de derde orde was teruggelopen. 

Schilderijen 
Slechts over één schilderij vonden we uitvoerige informatie. Op 10 juli 1824 werd 
`aan de noordzijde van het kruis der kerk' een 'schilderij geplaatst van de H.H. 
Harten van Jesus en Maria. Dit was het eerste stuk, dat Gustave Wappers te 
Antwerpen als meester geschilderd heeft. Het werd uit vrijwillige giften betaald 
en was 'tegen een zeer modique prijs' geleverd. Wappers was toen 23 jaar oud.47)  
In 1842 werden vrachtkosten opgevoerd voor '5 schilderijen van Den Bosch.")  
Nadere bijzonderheden onreken echter. 
Van Gustave Wappers is nog een schilderij aanwezig achter in de kerk bij de uit-
gang Deken Frankenstraat. Het schilderij met toogvormige bovenlijst, voorstel-
lende de kroning van Maria in de hemel, is door hem in 1830 vervaardigd voor het 
barokke Maria-altaar, waarover we geen gegevens gevonden hebben. 

Processievaan 
In 1840 werd te Antwerpen door de Vries - Peeters een vaan gemaakt voor fl. 768, 
die betaald werden door Adriaan de Louw. Omdat hij in dat jaar ook een mantel 
schonk voor het Mariabeeld, kunnen we niet anders veronderstellen dan dat dit 
vaandel een Mariavaandel is geweest, mogelijk het vaandel, dat nu tegenover het 
Maria-altaar hangt. 
Er staat nog een aparte post voor 'het kruis van de vaan'. Bedoeld zal zijn de 
draagstok met een kruis bekroond. Deze kostte fl. 157.35, terwijl daarvoor aan gif-
ten werd ontvangen fl. 141.30.49)  
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Monstrans 
Voor de uitstelling van het Allerheiligste onder het lof werd in 1829 door P.A. 
Verschuylen te Antwerpen een zilveren zogenaamde stralenmonstrans gemaakt 
voor fl. 596.77.50)  Deze is nog in het bezit van de kerk. 

Bidstoelen 
In 1836 werden twee bidstoelen, lofstoelen' genoemd, gekocht voor fl. 60 bij A. 
v. Roosmalen.51)  

Klokken 
Met de toren waren ook de luidklokken eigendom van de gemeente. Het luiden bij 
begrafenissen moest dan ook met de gemeente geregeld worden, die daarvoor 
tarieven vaststelde. 
Voor het luiden van de Engel des Heren kocht de parochie in 1837 een klok 'in de 
koepel van de kerk', zoals het vieringtorentje genoemd werd, van 190 pond van de 
parochie Gestel bij Eindhoven voor fl. 143. Blijkbaar werd voor het luiden een 
aparte functionaris aangesteld, want in 1839 werd aan Augustinus Teurlincx 'voor 
het kleppen van den Angelus Domini' fl. 17.66 uitbetaald.52)  

Stoelen en banken 
Uit de schuurkerk zullen wat stoelen zijn meegekomen, maar niet zo veel, want 
daar was niet voldoende plaats voor. In 1807 liet men stoelen bijmaken 'onder de 
oxaal' voor 56 gulden en 18 stuivers, maar er is niet genoteerd hoeveel. Als we 
afgaan op de prijzen in later tijd, die steeds onder de gulden lagen, kunnen het er 
wel 75 of meer geweest zijn. Oude en nieuwe stoelen zullen geverfd zijn, want in 
1810 werd aan Bayens, die de stoelen onder den orgel en de portalen (?) geverfd 
heeft, 78 gulden en 16 stuiver uitbetaald.53)  
Pas in 1842 werden grotere aantallen stoelen en zelfs banken aangeschaft. J. 
Lauwers maakte banken voor fl. 420. Daarnaast werden volgens het register 446 
stoelen aangeschaft voor een totale som van fl. 396. Zij werden geleverd door de 
volgende Oirschotse stoelenmakers: v.d. Heyden, Fr. v. Gerwen, W. Verhees, J. 
Teurlincx, de Wert, Corn. en Aug. Teurlincx, J. v. Beurden en Copal.54)  

De kerkvloer 
Bij het plaatsen van banken en stoelen zal zijn opgevallen, dat de kerkvloer onder-
houd nodig had. Door eeuwenlange begravingen in de kerk werd de vloer telkens 
opgebroken, terwijl hij ook in later tijd nog inzakte bij sommige graven. In de 
jaren 1846 - 1848 werd door steenhouwer G. Neefs de vloer onderhanden geno-
men. Voor hardsteen, leggen en kostgeld betaalde men hem in totaal fl. 1490, 
waarvan fl. 400 door een particuliere bijdrage.55)  

Gebrandschilderde ramen 
Op 5 september 1873 werden in de kerk 3 ramen geplaatst, voorstellende de 12 
apostelen, geschilderd door baron de Bethune te Gent en in Oirschot aangebracht 
ddor diens meesterknecht Joan Blomme. De kosten, fl. 1800, werden door de kerk 
gedragen.56)  Deze ramen zijn verloren gegaan. 
Bij het gouden priesterfeest van pastoor Petrus Arnoldus de Bont op 18 april 1877, 
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tevens het begin van het vijfentwintigste jaar van zijn pastoraat in Oirschot (Hij 
werd benoemd in het voorjaar van 1853) werden hem 3 ramen aangeboden met 
taferelen uit het leven van de H. Petrus, patroonheilige van de Oirschotse kerk en 
tevens van de pastoor. Deze ramen waren geschilderd door Verhagen te Gent, 
opvolger van baron de Bethune. De kosten waren fl. 1394.57)  De ramen werden 
geplaatst in de middelste straalkapel en hebben, hoewel gehavend, de brand van 
1944 overleefd. Zij zijn in 1952 gerestaureerd. 
Onder in deze ramen was een chronicon aangebracht, waarvan enkele onderdelen 
vernield waren. De resterende tekst is: 

VeneranDo paroCho petro presbVteratVs aVreo paroChla De olrsChot. 
De restaurateur kon de tekst niet reconstrueren en heeft erbij gevoegd: Restauratus 
An Di 1952. 
Wij vermoeden, dat de gereconstrueerde tekst zal zijn: 
ValDe VeneranDo paroCho petro bonteo presbVteratVs aVreo 
paroChla De oIrsChot. 
Dan klopt het chronicon: DDD 1500 

CCC 300 
L 50 
VVVVV 25 
II 2 

1877 
De betekenis is: 
Aan de zeereerwaarde pastoor Petrus de Bont bij zijn gouden priesterfeest: de 
parochie van Oirschot. 

De nieuwe pastorie 
Onmiddellijk na zijn benoeming in Oirschot was pastoor de Bont onderhandelin-
gen begonnen, om dichter bij de kerk te kunnen wonen. De rond 1760 door pas-
toor van Helmond gebouwde pastorie, nu Nieuwstraat 39 onlangs gerestaureerd, 
was een monumentaal pand en zeker nog geschikt als pastorie, maar na de ver-
huizing van de schuurkerk naar de grote kerk nogal ver van de kerk gelegen voor 
een pastorie. 
Op 16 mei 1853, amper in Oirschot aangekomen, begon pastoor de Bont de onder-
handeling met notaris de Jong, om zijn huis, nu Nieuwstraat 17a, te ruilen tegen 
de pastorie Nieuwstraat 39. Ofschoon de ruil voor notaris de Jong toch al aan-
trekkelijk was, gaf de kerk nog fl. 800 toe. 
Architect van Tulder uit Tilburg maakte het plan voor de nieuwbouw, die recht 
voor de voordeur ven het bestaande pand werd geprojecteerd, zodat er een lange 
gang - zij het met niveauverschil - parallel met de straat ontstond. Ambtelijke pro-
cedures en invloed van 'de vierde macht' waren in Oirschot nog niet uitgevonden, 
zodat er voortvarend gewerkt werd en de nieuwe pastorie in mei 1854 betrokken 
kon worden.58)  
De bouwkosten bedroegen fl. 5803.14, kosten van de architect fl. 431.30.59)  

De kapel van de H.Eik 
Een commissie van ingezetenen onder leiding van Leopold de la Court had in 
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1853 gelden ingezameld voor de bouw van een stenen kapel. Zij richtte zich tot 
het kerkbestuur, dat dit initiatief overnam, om juist binnen de grens van Oirschot 
deze kapel te bouwen. Men stiet daarbij op de fundamenten van de oude kapel, 
zodat de nieuwe in 1854 op de oude fundamenten herbouwd kon worden.60)  

De kapel van Straten 
Op 16 juni 1853 richtten Leonardus Huyskens en Albert van de Ven uit Straten 
zich tot de gemeente met het verzoek om een verklaring van geen bezwaar af te 
geven voor de herbouw van de Stratense kapel. Blijkbaar is het herstel van de bis-
schoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 zo'n krachtige morele injectie ge-
weest voor de katholieken, dat zij, na eeuwen in het openbare leven quasi-onder-
gronds te hebben moeten opereren, plotseling openlijk voor den dag durfden komen. 
Na de gemeente gaf ook Mgr. Zwijsen zijn toestemming onder deze voorwaarden: 
1. dat het nooit een 'dienstdoende' kapel zou worden, 2. dat er eerst een bestek 
gemaakt zou worden, dat zou berusten in het archief der kerk en 3. dat de kapel zo 
ingericht zou worden, dat ze niet voor uitbreiding vatbaar was. 
De kapel werd gebouwd en op 22 april 1887 werd door pastoor Franken met bis-
schoppelijke machtiging in deze kapel de kruisweg opgericht.61)  

Het kerkhof 
Het huidige kerkhof aan de Kapelpad werd op 10 september 1874 door pastoor de 
Bont ingezegend, maar spoedig bleek, dat het te laag lag en bovendien te klein zou 
worden, zodat het aanmerkelijk vergroot werd en opgehoogd, waarna het op 22 
april 1877 door de pastoor opnieuw werd ingezegend.62)  

De restauratie van de kerk 1858 - 1861 
Op de kerkbestuursvergadering van 1 januari 1858 werd besloten om 'met de 
reeds lang voorgenomen restauratie van de kerk zo spoedig mogelijk een aanvang 
te nemen'. Deze restauratie zou met name behelzen 'het plafond van het hooge 
koor' en 'verder het afhakken of afschrapen en gladmaken en kleuren der muren'. 
Op 10 maart bracht de pastoor verslag uit van zijn bezoek met een kerkmeester 
aan Heinsbergen en Roermond, waar gesproken was met architect Cuypers, die 
een plan van restauratie had opgesteld, dat in delen was uit te voeren. 
In de zomer van 1858 begon het werk, waarvan we uit de bronnen enkel verne-
men, dat de kerk daarbij 'kerkelijk gepolychromeerd' werd. Het oxaal is daarbij 
afgebroken en het zangkoor 'in den toren' gebouwd, waarheen ook het orgel werd 
overgeplaatst, dat bij die gelegenheid 'vernieuwd' werd. 
Op 6 augustus 1861, 'bij de voltooiing der kerk', kwam Mgr. J. Zwijsen het 
hoogaltaar consacreren. Het is niet duidelijk, of dit het hoogaltaar was, dat in 1804 
werd aangekocht, of dat er toen een nieuw hoogaltaar is gekomen.63)  
Ondanks de 'voltooiing' heeft Mathieu van Dinter uit Weert nog tot maart 1862 
aan het orgel gewerkt. 

Rouwmantels 
Kort na 1800 viel ons bij de inkomsten der kerk een post op 'van rouwmantels' 
Misschien zijn eerdere boekingen van een dergelijke post aan onze aandacht ont-
snapt. Aanvankelijk leek ons dit raadselachtig. In 1849 kwam er echter bij de uit- 
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gaven een post voor van '60 ellen laken voor mantels' fl. 146. Hiervoor werd een 
gift ontvangen van fl. 123 en vanwege contante betaling hoefde de kerk maar fl. 
20 bij te leggen.64)  
De conclusie zal dus moeten zijn, dat de kerk deze rouwmantels liet maken en bij 
uitvaarten verhuurde, zoals dat ook met baarkleden (ook nog in memorabele tij-
den) gebeurde. Rouwmantels en baarkleden zullen verzorgd en beheerd zijn door 
een bepaald persoon, die aan het einde van het jaar het resultaat van dat beheer aan 
de kerkekas afdroeg. Immers aan het einde van het jaar komen regelmatig posten 
voor 'van de mantels ontvangen', die rond de fl. 30 en 'van baarkleden', die rond 
de fl. 20 belopen, zoals in 1849.65)  

Enkele opmerkelijke zaken 
Blijkbaar was er in de eerste helft van de negentiende eeuw een gescheiden admi-
nistratie van de parochie 'de R.C. gemeente' en 'de kerkfabriek der grote kerk'. Zo 
werd in 1824 door `de R.C. gemeente' aan 'de kerkfabriek' fl. 1000 geleend en in 
1827 fl. 2000. Daartegenover werd in 1847 door 'de R.C. gemeente' fl. 300 
geleend van Arn. v. Baar 'rentmeester van de fabriek'.66)  
Tot nu toe is nog geen administratie van de kerfabriek uit die tijd gevonden. Wij 
vermoeden, dat de situatie pas veranderd is bij de invoering van het nieuwe regle-
ment voor de R.K. kerkbesturen na het herstel van de hiërarchie. 

Ofschoon reeds in de Franse tijd het decimale muntstelsel werd ingevoerd, werd 
er nog gerekend met guldens en stuivers. Pas bij het begin van 1827 wordt geno-
teerd: 'In 't vervolg wordt er met centen gerekene.67)  Er waren nog steeds oude 
munten in omloop. Zo wordt in oktober 1827 genoteerd: 'den 2 oktober aan pro-
vinciale duiten ingeleverd op het kantoor van den ontvanger voor f1.82.35. De 
overstap naar de euro zal toch iets vlotter moeten gaan. 

Blijkbaar heerste in het voorjaar van 1817 een grote armoede. De kerk gaf van-
wege 'de hoogdringende nood' aan de commissie voor de armen fl. 200 en later 
nog fl. 300 en aan elke kapelaan voor de armen fl. 20.68)  

In de zomer van dat jaar moet het vreselijk gehageld hebben, gezien de uitbetaling 
van 90 gulden en 18 stuivers aan J. Verspeek 'voor het maken der glazen door 
hagel verbrijzeld 4 juli' en de lening aan v.d. Heuvel van 1200 gulden 'voor repa-
ratie glazen en andere zaken'.69)  

NOTEN 
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1842 passim. 
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O.L.Vrouw van de H.Eik te 

en 10 maart 1858. 

8. 

II.  LEVENSBESCHRIJVING VAN CORNELIS RIJKEN 
(1861-1942) 

door J.F.C.M. Bijnen 

Cornelis Rijken, geboren te Duizel 1 september 1861, hulponderwijzer, onderwij-
zer en vervolgens schoolhoofd te Veldhoven-dorp (1880-1930), overleden te 
Veldhoven 4 januari 1942, zoon van Peter Johannis Rijken (landbouwer) en 
Barbara Fleerakkers, huwt aldaar op 31 juli 1897 met Petronella Moeskops, gebo-
ren aldaar 6 november 1859, overleden te Gestel 8 september 1912, dochter van 
Peter Moeskops (leerlooier-schoenmaker) en Dimphna Bijnen. 
Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren: Peter (1898- 1905), Johan (1900-
1982) en Bernard (1904-1985, overleden als emeritus pastoor). 
Het gezin woonde in het schoolhuis (in 1960 gesloopt) op de hoek Dorpstraat-
Rapportstraat. 

Onderwijzer 
Hoewel Rijken zich met grote ijver en nauwgezetheid bezighield met vele facet-
ten van het plaatselijke heem, ligt zijn bijzondere verdienste bij het onderwijs aan 
de Veldhovense kinderen en jongelui. 
Na de lagereschooltijd volgde Rijken tot zijn vijftiende levensjaar in zijn woon-
plaats Duizel een verdere opleiding bij onderwijzer J.B. Panken, die er een inter-
naat leidde. Vervolgens ontving Rijken zijn onderwijzersopleiding op een kost-
school te Harmelen. De hoofdakte behaalde hij op de Normaalschool te 
Eindhoven. Zijn eerste aanstelling als hulponderwijzer ontving hij met ingang van 
1 november 1880 aan de openbare lagere school te Veldhoven(-dorp). Op 1 april 
1897 werd hij hoofd aan deze school als opvolger van zijn overleden voorganger 
J.N.G. Panken. Zijn jaarwedde bedroeg f 725,-, met genot van vrije woning en tuin 
en een toekenning van f 40,- op jaarbasis voor het schoonhouden van de school-
lokalen en de verzorging van de kachels. Op 1 november 1902 volgde zijn benoe-
ming tot hoofd van het vervolgonderwijs. 
Rijken was een bekwaam en streng onderwijzer met grote liefde voor zijn vak. Hij 
hield van regelmaat en discipline. Hij was er steeds op uit om anderen van zijn 
kennis te laten profiteren. 
Vrijwel alle Veldhovenaren bevestigen tenminste wel eens van hem te hebben 
gehoord. Zij betitelen Rijken met de toevoeging 'meester', wat slaat op zijn onder-
wijzersschap. Extra aandacht gaf hij op school aan al diegenen waarvan hij vond 
dat zij meer in hun mars hadden. Hij zag er niet tegen op om buiten schooltijd aan 
deze groep bijles te geven in taal, rekenen en lessen in de Franse taal als voorbe-
reiding voor een middelbare studie of voor het klein-seminarie. Aan jongemannen 
die de lagere school al verlaten hadden gaf hij herhalingsonderwijs. 
Toen in september 1926 in Veldhoven als gevolg van de mogelijkheid die de nieu-
we grondwet uit 1921 bood, een school op katholieke grondslag werd gesticht, 
maakte Rijken de overstap en werd hij benoemd als hoofd van de katholieke jon-
gensschool: de Aloysiusschool aan de Dreef (is afgebroken). 
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Cornelis Rijken en echtgenote met hun drie zonen. Van links naar rechts: Peter, Bernard 
en Johan. De foto is in de zomer van 1904 genomen. 
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In 1930, na 50 jaar voor de klas te hebben gestaan, vroeg hij zijn ontslag aan, wat 
hem met ingang van 1 november van dat jaar eervol werd verleend. Bij zijn 
afscheid ontving hij voor zijn verdiensten in het onderwijs de onderscheiding van 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en het gemeentebestuur overhandigde hem 
als blijk van waardering een gouden horloge met inscriptie. 

Historicus 
Vanaf omstreeks 1897 combineerde Rijken zijn onderwijskundige arbeid en die 
van huisvader met oudheidkundig speur- en schrijfwerk. Vrijwel alles wat hij 
tegenkwam over onderwerpen die hem interesseerden en het meeste van wat hij 
bij zijn veelvuldig bezoek aan bibliotheken en archieven opspoorde schreef hij op. 
Van zijn nagelaten geschriften is eerst sprake in 1897. In een klein notitieboekje 
schrijft hij achter de datum van 21 maart 1897: is aanlegger van dit boekje 
benoemd als hoofd van de openbare school te Veldhoven. 
Zoals hij zelf in zijn aantekeningen noteerde had hij tijdens zijn: onderwijzersstu-
die steeds een zekere voorliefde gehad voor onze vaderlandse geschiedenis, meer 
in het bijzonder voor de historie van onze streek en onze omgeving. Toen ik dan 
ook in 1930 mijn ontslag bij het onderwijs nam, legde ik mij toe op mijn lieve-
lingsvak. 
Rijken's gehele (nog aanwezige) collectie aantekeningen werd op 21 juli 1997 
door kleinzoon Kees Rijken, in bijzijn van zijn zus Riekie en broer Ben, geschon-
ken aan de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. De verzameling bestaat uit 
circa 65 schriften en cahiers volgeschreven met een mengeling van volks- en 
geschiedkundige aantekeningen, een jubileumboek van zijn gouden schoolfeest, 
foto's en persoonlijke bescheiden. 
Veel aantekeningen in deze schriften hebben betrekking op de plaatsen: 
Veldhoven, Duizel, Eersel, Steensel, Oerle, Zeelst, Meerveldhoven en Wintelre. 
Globaal zijn deze stukken bekeken en geïnventariseerd. Het beeld dat daaruit ont-
stond is minder boeiend als aanvankelijk werd verwacht. Een groot deel van de 
inhoud is niet nieuw. Veel noteerde Rijken van wat hij had gezien. Hij schreef 
soms hele passages over uit publicaties, die heden ten dage als herdruk of iets der-
gelijks zijn te verkrijgen. Verschillende onderwerpen en stukken zijn meerdere 
malen opgeschreven. 
Uit alles blijkt dat hij deze aantekeningen voor zichzelf heeft vastgelegd en 
bewaard met de bedoeling ze bij gelegenheid te raadplegen. Datgene wat hij inte-
ressant vond schreef hij over. Schetsjes trok hij over op doorzichtig papier en 
kleurde ze eventueel in. Daardoor bezat hij een degelijk en op zijn persoonlijke 
interesse afgestemd archief. De omvang van de collectie dwingt bewondering af 
temeer omdat Rijken in zijn tijd niet kon beschikken over de technische middelen 
(b.v. kopiëren) zoals wij die kennen en alles moest overschrijven. Daarbij heeft hij 
veel stukken ter plekke moeten transcriberen. Bovendien waren de archieven nog 
niet zo goed ontsloten zoals tegenwoordig. Klappers of registers waren veelal niet 
aanwezig. De reis naar de bewaarplaatsen moest meestal te voet of per fiets wor-
den afgelegd. 
Uit de aangetroffen notities kunnen we opmaken dat Rijken tenminste de volgen-
de instanties meerdere keren heeft bezocht voor zijn historisch speurwerk: de 
parochiearchieven van Veldhoven(-dorp) en van Steensel, het archief van de gere- 
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formeerde en hervormde kerk van Veldhoven, de gemeentearchieven van 
Veldhoven, Eindhoven, Duizel, Eersel, het rijksarchief te Den Bosch en Brussel, 
de verenigingsarchieven van de gilden van Eersel en Oerle, het archief van de 
abdij van Postel en de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen te Den Bosch. 
Omstreeks 1932 hield hij regelmatig lezingen te Eersel over de geschiedenis van 
deze plaats en de omliggende dorpen. 

Oudheidkundige 
Uit interesse voor flora en fauna ondernam hij vele wandelingen. Op een van die 
tochten ontdekte hij in het landschap overblijfselen van 'Germaanse begraafplaat-
sen'. Daarmee begon een speurtocht naar talrijke grafheuvels. Met behulp van een 
spies, die ook functioneerde als een holpijp, onderzocht hij deze ophogingen naar 
de aanwezigheid van urnen. 
In 1907 vond hij enige Germaanse ]ijkurnen. Hij zocht, over deze vondst, contact 
met het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. Hierbij vroeg hij om literatuur en 
om instructies waarop hij bij het graven moest letten. (Correspondentie 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, inv. nr. 144, 1906-1923.) Rijken ontving 
enige boekwerken om door te nemen. Toen hij kort daarna ook nog Romeinse 
munten, aardewerkscherven en fragmenten van dakpannen vond was de aandacht 
van Leiden op hem gevestigd. De conservator van het Rijksmuseum Dr. J.H. 
Holwerda jr. kwam persoonlijk poolshoogte nemen (6 juni 1907). In augustus 
1909 werd onder leiding van Prof. Dr. A.E.J. Holwerda en Dr. M.A. Evelijn op een 
door Rijken aangewezen plaats in de Westervelden een verkennend archeologisch 
onderzoek gedaan. Het resultaat hiervan was, dat de onderzoekers de aanwezig-
heid van een Romeinse legerafdeling in deze streek vaststelden. (Oudheidkundige 
Mededelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, IV, 1910, p. 43-48.) 
In juli-augustus 1929 werd door het instituut te Leiden deze plaats opnieuw onder-
zocht. Rijken had namelijk bij het gemeentebestuur weten te bemiddelen dat de 
jonge dennenaanplant die indertijd het werk had belemmerd mocht worden ger-
ooid. (Correspondentie Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, inv. nr. 160, 1928-
1930.) 
In 1910 doorzocht hij een grafveld gelegen aan de Locht tegenover de Steenselse 
Hut, dat reeds eerder, in 1844, door P.N. Panken uit Westerhoven was opgespoord 
en doorgraven. 
Tussen 1910 en 1912 groef Rijken een groot aantal urnen op in een door hem ont-
dekt grafveld even buiten Knegsel, ten westen van de weg naar Hoogeloon. In de 
zomervakantie van 1911 vond hij, tussen Casteren en Hoogeloon, 'een eigenaar-
dig urntje'. Later heeft hij dit aan het Provinciaal Genootschap in Den Bosch 
geschonken. 
Vooral in de jaren rond 1907 en daarna moet Rijken zich intensief hebben bezig-
gehouden met de archeologie van Veldhoven en van een reeks Kempische dorpen. 
In een passage in een van zijn schriften verwijst hij naar de opgravingen, die ik in 
de jaren 1907-19..(?) te Hoogemierden, Hulsel, Netersel, Casteren, Hoogeloon, 
Duisel, Knegsel, Oerle, Zeelst, Veldhoven - ofwel, die Prof Holwerda, Directeur 
van het Museum van Oudheden te Leiden op mijn advies en aanwijzing deed ver-
richten. 

http://inv.nr
http://inv.nr


Afbeelding van twee in 1908 door 
Rijken aan het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden geschonken urnen. 
Hoogte: (b) 21 cm,(o) 30 cm. 
Zij werden onder niet meer op te helderen 
omstandigheden gevonden. 
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Algemeen wordt Rijken in de verslagen die de wetenschappers uit Leiden publi-
ceerden over hun opgravingen in Veldhoven aangehaald als diegene die de archeo-
logisch te onderzoeken plek aanwees. Ongetwijfeld is het de verdienste van Rijken 
dat hij de aandacht van het archeologisch wereldje hierop wist te vestigen. Maar 
hij was niet de eerste en enige die deze plaatsen had bezocht. Met name de onder-
zoeksterreinen aan de Westervelden (in de buurtschap Heers) en aan de Locht 
waren voordat Rijken ze als vindplaats aanwees ruimschoots bekend. Het 
Veldhovens schoolhoofd en voorganger van Rijken J.N.G. Panken, eveneens 
geboortig van Duizel, schreef in 1866 over allerlei vondsten op voornoemde plaat-
sen een uitvoerige brief aan Dr. C.R. Hermans de conservator van het 
Noordbrabants Museum te Den Bosch. Panken maakt melding over door hemzelf 
en door anderen onder meer gevonden en opgegraven fragmenten van Romeinse 
dakpannen, scherven van urnen en kruiken, Romeinse penningen en een vreemd-
soortig ijzeren voorwerp (standaard). Hermans had een jaar eerder al over som-
mige van deze vondsten gepubliceerd in zijn Noordbrabants Oudheden, 's-
Hertogenbosch, 1865, p. 87-89. Doordat Rijken en Panken collega's waren aan 
dezelfde school lijkt het uitgesloten dat Rijken niet wist van de bevindingen van 
zijn schoolhoofd. (De bewuste brief bevindt zich in een exemplaar van 
Noordbrabants Oudheden, dat wordt bewaard in de bibliotheek van de KUB 
Tilburg: Coll. Prov. Gen.) 

Zijn expedities leverden Meester Rijken een 40-tal relicten op. Van de urnen had 
de grootste, volgens de beschrijving, een hoogte van ongeveer 50 cm en een dia-
meter van 30 cm en de kleinste een middellijn van 3 á 4 cm. Andere bodemvond-
sten waren vuurstenen vuistbijlen, vuisthamers, pijlpunten en koperen/bronzen 
haarspelden, armbanden en munten. Verder nog een langwerpige spitse kei die hij 
in 1917 had gevonden. Zijn verzameling antiquiteiten was destijds in de wijde 
omgeving bekend. 
Deze hele collectie bleef ondanks een bod van het Taxandria-museum uit 
Turnhout, door de uitdrukkelijke wens van Rijken, in eigen land. Drie Germaanse 
urnen en zijn Romeins vondstmateriaal stond hij af aan het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden in 1908 (inventaris no. 18, 1901-1912). Het grootste deel van 
zijn overige vondsten kwam terecht in het Museum van het Provinciaal 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's-
Hertogenbosch. (Catalogus der Archeologische verzameling van het Provinciaal 
Genootschap, 1917, p. 18, 26, 28-38, 62-64.) 
Een klein urntje met een speciaal door Rijken bij het ontgraven en schoonmaken 
van de urnen gebruikt schopje, bevinden zich in het Eicha Museum te Bergeijk. 
Vaak trok Rijken er met jongens uit zijn school op uit om naar oudheden te zoe-
ken. Een mooie kijk op hoe het er bij deze 'expedities' aan toe ging heeft zijn zoon 
Jan, in 1916 op elf- jarige leeftijd, beschreven in een opstel Urnen zoeken. (Zie 
hierover de publicatie: Urnen zoeken met vader Rijken, Brabants Heem, 1971, p. 
3-6.) 

Natuurliefhebber 
In 1903 ging Rijken voor het eerst met de burgemeester van Riethoven en notaris 
De Wit kievitseieren zoeken. In zijn vrije tijd ondernam hij vaak wandelingen door 
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de bossen en de beemden. Op deze tochten nam hij dikwijls jongens uit zijn school 
mee en door zijn vele aanwijzingen ontwikkelde hij bij hen een sterk gevoel voor 
de natuur en haar elementen. 
Zijn belangstelling voor vogels was groot. In een leesboek voor de school: De 
vogels van Nederland, Groningen 1882, maakte hij aantekeningen bij door hem 
waargenomen vogelsoorten. In het boek worden 268 vogels beschreven. 
Systematisch maakt hij hierbij aantekening van zijn waarnemingen. Bijvoorbeeld: 
De Nachtzwaluw, bijgeschreven: niet zeldzaam, in Oerle 'spaant' geheten; De 
Draaihals, komt ieder jaar te Duizel voor, wordt ook te Veldhoven en elders broe-
dend aangetroffen; De IJsvogel, vrij algemeen langs de Dommel; De Hop, in 1893 
vond ik er een in de Dommelbeemden; Het Steppen-Zandhoen, in 1888 te Knegsel 
geschoten; De Groote Zilverreiger, wel eens geschoten; De Kleine Roerdomp, 
zeldzaam, wordt broedend aangetroffen, gevangen in 1901 in de woning van Henri 
Moeskops, berust heden op de abdij te Heeswijk (opgezet); De Zwarte Ooievaar, 
vóór jaren te Veldhoven geschoten, komt alle jaren voor in troepjes van 7 à 10. De 
laatste traceerbare bijschrijving is uit 1935. 

Publicist 
Rijken werd ook geboeid door en was een ijverig verzamelaar van Brabantse 
sagen en legenden. Hij stelde menig artikel samen over onderwerpen waarvoor 
archiefstukken, die hij onder ogen kreeg, de gegevens leverden. Speurwerk van 
historische onderzoekingen publiceerde hij in het tijdschrift voor Noord-
Brabantse geschiedenis en volkskunde Taxandria, uitgegeven door de gebroeders 
W. en G. Juten te Bergen op Zoom. Zijn eerste artikelen verschenen hierin in 
1915: een beschrijving uit het doopregister van de gereformeerde kerk van 
Veldhoven, Blaarthem en Gestel en een publicatie over de banmolen te Oerle. 
Vrijwel elk jaar leverde hij 1 á 2 bijdragen. 
In 1937 verzorgde hij een aantal aanvullingen en verbeteringen voor het in België 
verschijnende lijvige werk van Jozef Cornelissen over volkshumor ( Neder-
landsche Volkshumor op stad en dorp, land en volk, 1937, deel VI). Het betreft 
mededelingen van Rijken over spot- en schimpnamen van Noord-Brabantse dor-
pen. Opvallend is de afwezigheid van artikelen in de jaren 1934-1938. In deze 
periode hield Rijken zich bezig met een vervolgreeks over de geschiedenis van 
Oerle in de Sint-Jansklokken, het weekblad voor het bisdom 's-Hertogenbosch. 
Hij was ook corresponderend lid van de Monumentencommissie in de provincie 
Noord-Brabant ( Correspondentie van het Provinciaal Genootschap te Den Bosch: 
uit de vergadering van 18 december 1925). 
Zijn publicaties tonen de kenmerken van de plaatselijke historici van die tijd. Hij 
maakt weinig gebruik van bronvermeldingen en veel artikelen behelzen transcrip-
ties van documenten. 
Op 80-jarige leeftijd voltooide hij, in manuscript, het eerste deel van zijn 
Geschiedenis van Veldhoven en begon hij aan het tweede deel. 
Tot een boekuitgave is het nooit gekomen, hoewel hij hierover wel heeft nage-
dacht. 
Veel aantekeningen van hem zijn na zijn dood gepubliceerd onder andere in het 
tijdschrift Campinia uitgegeven door het Streekarchief te Oirschot. Hierin zijn 
jarenlang afleveringen van de door Rijken verzamelde sagen, legenden en volks- 

Meester Rijken poseert hier bij een door hem ontdekte grafheuvel, omstreeks 1925. 

vertellingen afgedrukt. Inhoudelijk is deze verzameling niet nieuw. Rijken nam 
veel over uit eerdere publicaties, al of niet door hem met een eigen vertellerssaus-
je overgoten. De verhalen kunnen wel uit de 'volksmond' afkomstig zijn, maar de 
formulering waarin ze zijn gesteld maakt dit zeer onaannemelijk. Zijn zoon 
Bernard koesterde het cahier met deze vertellingen in hoge mate; het lag veelal 
binnen zijn handbereik. Hij heeft het rond 1980 veelvuldig gebruikt bij zijn aan-
deel in het radioprogramma van de NOS 'Vonken onder de assen'. 
Een bundeling van Meester Rijken's artikelenserie over Oerle verscheen in 1977. 

De mens Cornelis Rijken 
Zoals reeds gememoreerd was Cornelis Rijken op de eerste plaats 'meester' met 
een hoge opvatting van zijn verantwoordelijke taak. Bij al zijn werk steunde hij op 
een vast en diep geloof. Trots was hij dat een van zijn twee zonen Bernard de roe-
ping tot priester gevolgd was. 
Meester Rijken bleef niet gespaard van tegenslag en verdriet in zijn gezin. In 
1894, hij was toen 33 jaar, werd hij ernstig ziek: een dubbele longontsteking. Men 
vreesde voor zijn leven. Op 9 februari 1905 overleed, slechts zes jaar oud, hun 
eerstgeboren kind. De echtgenote van Rijken had jarenlang een zwakke gezond-
heid. Op 4 mei 1912 bezocht hij met haar de arts Pastoors te Tilburg. 19 Juli van 
datzelfde jaar noteert hij: laatste portret van mijn vrouw gemaakt. 12 Augustus 
bracht hij zijn zieke vrouw naar het liefdehuis te Gestel. Hier overleed zij op 8 sep-
tember. Een nieuw huwelijk is meester Rijken niet aangegaan. Hij overleefde bijna 
dertig jaren zijn geliefde vrouw. 
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Vader Rijken was ook een gevoelsmens. Over de geboorte van zoon Bernard 
noteerde hij: 3 april 1904 (2e Paaschdag) geboorte van onzen jongste zoon 
Bernard. 'n Schraal en teder Paaschlammetje. 12 Juni: hij lacht voor de eerste 
keer. 12 Maart 1905: Bernard staat voor de eerste maal. Notitie op 2 april 1928: 
Keesje Rijken geboren. Ik word dus grootvader voor de Ie maal. 
Rijken behoorde tot het soort dorpsonderwijzers zoals P.N. Panken uit 
Westerhoven, Jacq. Cuijpers uit Zeelst, W. Renders uit Acht en L.J. Somers uit 
Steensel die allen een heemkundige en historische belangstelling hadden voor het 
Kempische volksleven en verleden. 
De dorpsonderwijzer en zeker het plaatselijk schoolhoofd behoorden, tot omst-
reeks het midden van deze eeuw, bij het kleine groepje gezaghebbende notabelen 
van de gemeenschap waarvan zij zelf deel uitmaakten. Van hem werd als vanzelf-
sprekend verwacht, dat hij in allerlei functies en hoedanigheden deelnam aan het 
dorpsleven. 

Zo was Rijken in 1894 
medeoprichter van het 
Veldhovens Fanfare-
corps waarvan hij 40 jaar 
besturend lid was als 
secretaris en president. 
Bij zijn afscheid, in 1934, 
werd Rijken tot ere-
voorzitter van dit plaat-
selijk korps benoemd. 

Interessant is nog te 
vermelden dat meester 
Rijken in de zomer van 
1906, hij was 45 jaar, 
zijn eerste rit per fiets 
maakte. Fietsen had hij 
daags daarvoor geleerd 
tijdens een fietscon-
cours dat werd gehou-
den in de achtertuin van 
een plaatselijk café. 
In november 1932 ging 
hij bij de zusters in Veld-
hoven(-dorp) in pension. 
Cornelis Rijken was 
een bescheiden, een-
voudig en diep gelovig 
man. Men kon hem op 
straat tegenkomen met 
zijn hand in de zak, 
steeds maar biddend 
aan zijn rozenkrans. 
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Tot aan zijn dood op 4 januari 1942 bleef hij ijverig bezig met zijn hobby's en lief-
hebberijen. Zelfs tijdens zijn laatste ziekte wilde hij op de hoogte blijven van de 
gebeurtenissen in zijn dorp. Toen eind december 1941, op last van de Duitse oor-
logsbezetter, de kerktoren was ontdaan van zijn spits - om een lagere stijg- en aan-
vliegroute voor het vliegveld Welschap te realiseren - wilde hij de 'gekortwiekte' 
toren zien en moest men hem met bed en al voor het raam van zijn kamer tillen. 
De laatste aantekening maakte hij op 21 december 1941: in de nacht 8 bommen. 
Meester Rijken ligt begraven op het kerkhof van de H. Caecilia te Veldhoven. Een 
eenvoudig stenen graf geeft daar zijn laatste rustplaats aan. 
Op zijn gedachtenisprentje staat onder meer: voor zijn kinderen was hij een zorg-
zame vader voor zijn leerlingen een goed meester, voor allen een goed voorbeeld 
van eenvoud, waarheid en plicht. 

De raad van de gemeente Veldhoven besloot in haar vergadering van 16 juli 1953 
om naar Meester Rijken, vanwege zijn vele verdiensten voor het kerkdorp 
Veldhoven, een straat te vernoemen. Het werd de 'Meester Rijkenstraat', een ver-
bindingsweg tussen de Kromstraat en de Rapportstraat. 

BIBLIOGRAFIE VAN CORNELIS RIJKEN 

door J.F.C.M. Bijnen 

Samengesteld bij gelegenheid van de overzichtstentoonstellingen uit de nagelaten 
bescheiden van Cornelis Rijken: in de Openbare Bibliotheek Veldhoven van 4 t/m 
30 april 1998 en in gemeentelijk museum 't Oude Slot van 4 t/m 24 april 1998. 

1915 
Uit het doopregister der gereformeerde kerk van Veldhoven, Blaarthem en Gestel 
1715-1810, Taxandria, 22, 1915, p. 47-51, 96-101, 143,149. 

De banmolen te Oerle, Taxandria, 22, 1915, p. 81-87, 202-272. 

1916  
Gildeboek ende ordonnantieboek der Gilde van Onse Lieve Vrouwe binnen de 
vrijheid van Eersel, Taxandria, 23, 1916, p. 230-235. 

1917  
Lambertus Greve, schoolmeester, coster en voorsanger te Blaarthem en Gestel, 
Taxandria, 24, 1917, p. 18-24, 58-68. 

Het gilde van Sint Jan Baptist te Duizel, Taxandria, 24, 1917, p. 129-137, 182-
188. 

1918  
De Roomsch-Katholieke en Protestantsche kerken en pastorieën te Veldhoven, 
Taxandria, 25, 1918, p. 89-97, 136-146, 181-189. Graf van C. Rijken en zijn echtgenote op het kerkhof van de 

St. Caeciliaparochie te Veldhoven. (Foto: Th. Kuijpers, 1990) 
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1920 
Goederen en tienden der Abdij van Postel te Veldhoven, Taxandria, 27, 1920, p. 
280-292. 

1922 
Het Heilige- of Willebrordusputje te Westerhoven, Taxandria, 29, 1922, p. 129-
132. 

1925 
De brand te Veldhoven, 17 Nov. 1708. Taxandria, 32, 1925, p. 161-166. 

Inventaris van Hendrik Albert Smeerling, pastoor te Oploo, Taxandria, 32, 1925, 
p. 222-224. 

1930 
De gemeente Eersel leent gelden van de Abdij van Postel (1613 en volg.), 
Taxandria, 37, 1930, p. 248-251. 

Octrooi van Privilegie van den vrije weekmarkt des Woensdags van de vryheydt 
van Eersel, dato October 1544, en nogmaals bevestigd 1613, Taxandria, 37, 1930, 
p. 296. 

1931  
Privilegie of Carte van den gildebroeders van St. Johannes te Oerle, Taxandria, 38, 
1931, p. 212-217. 
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Reglement de dato 1640 over baskers etc. geformeert bij regeerders van Eersel, 
Taxandria, 38, 1931, p. 235-139 

1932 
Pootkaart van Eersel, Duizel en Steensel, Taxandria, 39, 1932, p. 86-88. 

Reglement ter voorkoming van brand te Veldhoven - Zeelst - Blaarthem An 
1755, Taxandria, 25, 1932, p. 139-143. 

1933  
Inval der Franschen in Duizel en Eersel Anno 1694, Taxandria, 40, 1933, p. 127-141. 

1937 
Een bijdrage in de vorm van aanvullingen en verbeteringen aan het zesdelige in 
België verschijnende werk over volkshumor Nederlandsche Volkshumor op stad 
en dorp, land en volk, Antwerpen, 1929-1937, (deel VI, 1937). 

1934-1938  
Oerle, Sint-Jansklokken. 
Wekelijks verschijnende vervolgserie over het dorp Oerle in het blad voor het bis-
dom 's-Hertogenbosch. 

1939  
Wolven in Noord-Brabant, Taxandria, 46, 1939, p. 27-32. (Gepubliceerd met J. 
Cunen.) 

Het Veldhovens Muziekkorps tijdens een concours te Leerdam in 1932. In het midden 
voorzitter Cornelis Rijken, rechts van hem zoon Johan en links dirigent Anton van Leest. 
(Het gezelschap behaalde er de le prijs met lof van de jury.) 

Wolven in de Kempen, Taxandria, 46, 1939, p. 181-184. 
Gedeeltelijk opnieuw gepubliceerd onder de titel Een wolf te Eersel, zonder jaar 
van uitgifte (=1976), in de gelegenheidsbundel: Duizel Eersel Steensel, Volksleven 
en verleden, p. 9; opgedragen aan de scheidende burgemeester van Eersel J.L.A. 
Stevens. 

Plundering van het dorp Steensel door de Franschen (1688), Taxandria, 46, 1939, 
p. 269-270. 
Eveneens opnieuw gepubliceerd in de gelegenheidsbundel (1976), p. 91. 

Adam Rouaan, schoolmeester te Bladel, Taxandria, 46, 1939, p. 316. 

1940 
Oirschot, Taxandria, 47, 1940, p. 176-182. 
Dirck van Gennip, schoolmeester tot Steensel, Taxandria, 47, 1940, p. 198-199. 

Seeger Wijnants schoolmeester te Reusel, Taxandria, 47, 1940, p. 215-217. 

Instructie voor den "Nagtroeper en Bedeljager" Hendrik Baken te Eersel 1764, 
Taxandria, 47, 1940, p. 242-243. 
Eveneens opnieuw gepubliceerd in de gelegenheidsbundel (1976), p. 52. 
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1941 
Diefstal met inbraak te Bladel 1801 (12 Dec. 1801), Taxandria, 48, 1941, p. 212-214. 

1942 
Petrus Bogaerts, pastoor te Duizel, Overleden 16 October 1736, Taxandria, 49, 
1942, p. 12-15. 

Stamboom Cuijl-Snieders (Bladel), Taxandria, 49, 1942, p. 281-290. 

Publicaties uit de aantekeningen van Rijken, verschenen na zijn overlijden 

--, Geschiedenis van Veldhoven. [Kopie in typeschrift van een cahier, opgesteld in 
1941. Vervaardigd door Louis Schats, zonder jaar van uitgifte (=omstr. 1980)1. 

1948 
Vrijheid aan de Run, Hapert, 1948. 
Vele gegevens op meerdere plaatsen en in verschillende artikelen 'in hoofdzaak 
geput uit aantekeningen van de Duizelse historicus C. Rijken'. (Er staat foutief J. 
Rijken: vermoedelijk is dit een verschrijving doordat zoon Jan Rijken de aanteke-
ningen, die in zijn bezit waren, beschikbaar heeft gesteld.) 

1971  
Leen uit de hut, Campinia, 1, 1971-1972, p. 151-154. 

--, Uit de aantekeningen van meester Cornelis Rijken, Campinia, 1, 1971-1972, p. 
123, 137, 145, 150. (Volksgezegden en -wijsheden.) 

1972 
--, Uit de aantekeningen van meester Cornelis Rijken, Campinia, 1, 1971-1972, p. 
167,197. (Volksgezegden en -wijsheden.) 

De duivel en de deurwaarder, Campinia, 2, 1972-1973, p. 1. 

De boer, die zijn koe aan Sint Antonius verkocht, Campinia, 1, 1971-1972, p. 207-208. 

Michieleke begraven te Veldhoven, Campinia, 2, 1972-1973, p. 44-45. 

De gloeiige bij het klotven, Campinia, 2, 1972-1973, p. 102. * 

1973  
De kabouters en de toren van Duizel, Campinia, 2, 1972-1973, p. 155-156. * 

De brandende scheper, Campinia, 3, 1973-1974, p. 1. * 

Legende van den Oeienbosch (tussen Veldhoven en Knegsel), Campinia, 3, 1973-
1974, p. 52-53. 
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De gloeiige of dwaallichtjes op de Boxe-hei, Campinia, 3, 1973-1974, p. 120. * 

1974 
Cis Riet, Campinia, 3, 1973-1974, p. 187.  
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Geschiedenis van Oerle, Naar een artikelenreeks in de Sint-Jansklokken (1934-
1938), Asten, 1977. (Bundeling van een wekelijkse aflevering in het blad voor het 
bisdom 's-Hertogenbosch.) 

Bekende figuren in oud Veldhoven, Campinia, 7 1977-1978, p. 93-94. 
Een Franse krijgskas te Veldhoven begraven, Campinia, 4, 1974-1975, p. 1. 

De klokkuil van de Zonderwijksche akkers, Campinia, 4, 1974-1975, p. 52. * 

Het pestkerkhof te Veldhoven, Campinia, 4, 1974-1975, p. 107. * 

Twee Engelse soldaten te Veldhoven opgehangen, Campinia, 4, 1974-1975, p. 107. * 

De orgeltrapper van Steensel, Campinia, 4, 1974-1975, p. 107-108. 

1975  
De Steenselsche pier, Campinia, 4, 1974-1975, p. 160. 

De Oirschotse klepperman, Campinia, 4, 1974-1975, p. 160-161. 

Hij wees de weg naar 't Oirschots pannenhuis, Campinia, 4, p. 161. 

De onkwetsbare haas, Campinia, 5, 1975-1976, p. 1. * 

Het Hengstenspoor, Campinia, 5, 1975-1976, p. 1. * 

De Zwarte Hond, Campinia, 5, 1975-1976, p..1-2. * 

De Zwarte Kat, Campinia, 5, 1975-1976, p. 2. * 

Het wolvenkapelletje, Campinia, 5, p. 47. * 

De galgenboom, Campinia, 5, 1975-1976, p. 47-48. 

1976  
De Steenselse bende, Campinia, 6, 1976-1977, p. 31-32. 
De Kabouterberg te Hoogeloon, Campinia, 6, 1976-1977, p. 76. * 

1977  
De Postelse hoeven te Veldhoven, Campinia, 6, 1976-1977, p. 121. 

De herbergen van Zonderwijk, Campinia, 7, 1977-1978, p. 1. 

De weg van Zonderwijk naar Oerle, Campinia, 7, 1977-1978, p. 1-2. 

De heilige linde te Eersel, Campinia, 7, 1977-1978, p. 51-52. 

1978  
Het kasteel te Eersel (het Hof), Campinia, 7, 1977-1978, p. 137-138. 

1988  
Anekdote over het raadhuis te Veldhoven uit 1772-1910, Van Raethuysen tot 
Gemeentecentrum, 1988, p. 53. 

1993  
De molen van Zand-Oerle, De standerdmolen van Oerle, 1993, p. 15. 

Een asterisk (*) achter de titelbeschrijving wil zeggen dat naar het betreffende arti-
kel wordt verwezen in de publicatie Volksverhalen uit Noord Brabant, uit de reeks 
`Onze Volksverhalen', Utrecht/Antwerpen, 1980. 

Schopje, door Rijken gebruikt bij ontgraven en schoonmaken van Urnen. 
Het bevindt zich in het Eicha Museum te Bergeijk. 
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III. GENEALOGISCHE FRAGMENTEN 

3. LATIJNHOUWERS 

door F. Schoots 

I. 	Joannes Joannes Latijnhouwers 
RK 
geb. te Sint-Oedenrode 
overl. te Oirschot: 16-3-1799 
geh. te Oirschot: 28-11-1773 met Anna Maria Coppens, RK, land- 
bouwster, ged. te Oirschot: 2-9-1747, over]. te Oirschot: 8-11-1814. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Joannes, volgt Ha 
2. Adrianus, volgt IIb. 
3. Catharina, RK, ged. te Oirschot: 28-1-1780, overl. te Oirschot: 

8-8-1841, geh. te Oirschot: 18-10-1807 met Petrus de 
Brouwer, RK, landbouwer, ged. te Oirschot: 23-1-1779, over]. 
te Oirschot: 3-1-1844. 

4. Cornelius, volgt He. 

IIa. Joannes Latijnhouwers 
RK, landbouwer 
ged. te Oirschot: 27-2-1776 
overl. te Best: 30-6-1854 
le huw. te Oirschot: 4-5-1800 met Johanna Maria van den Eijnden, 
RK, ged. te Oirschot: 9-7-1769, overl. te Best: 9-1-1812. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Joanna, RK, ged. te Oirschot: 8-10-1801, le huw. te Best: 10-

5-1823 met Christianus van der Aa, RK, bouwman, ged. te 
Best: 29-7-1798, overl. te Best: 30-11-1830, 2e huw. te Best: 25-
2-1832 met Joannes Sleegers, RK, bouwman, ged. te Nuenen: 
2-2-1789, over]. te Best: 26-5-1840. 
Vertrokken naar O-W-Middelbeers: 18-5-1852. 

2. Joannes, volgt Ina. 
3. Helena, RK, ged. te Best: 19-5-1806. 

2e huw. te Oirschot: 18-2-1813 met Anna Maria Vogels, RK, land-
bouwster, ged. te Oirschot: 21-12-1788, over]. te Best: 23-7-1871. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Best, RK): 
1. Maria, geb.: 24-2-1814, over]. te Best: 27-2-1814. 
2. Maria geb.: 3-2-1815, overl. te Best: 4-2-1815.  

3. Maria geb.: 6-9-1816, overl. te Best: 25-3-1894, geh. te Best: 
19-4-1856 met Henricus van de Sande, RK, landbouwer, ged. 
te Best: 25-9-1810, overl. te Best: 1-3-1891. 

4. Peter, bouwman, geb.: 28-2-1819, overl. te Best: 30-4-1889. 
5. Adriana, bouwvrouw, geb. 2-1-1822, overl. te Oirschot: 19-4-

1899, geh. te Oirschot: 14-4-1850 met Leonardus Habraken, 
RK, bouwman, geb. te Oirschot: 26-8-1818, overl. te Oirschot: 
22-7-1899. 

6. Hendrikus, landbouwer, geb.: 13-7-1824, overl. te Best: 18-4-
1887. 

7. Anna Maria, geb.: 3-4-1827, overl. te Best: 16-5-1889, geh. te 
Best: 26-5-1865 met Antonius van den Biggelaar, RK, dienst-
knecht / landbouwer, geb. te Best: 13-11-1829, over]. te Best: 
13-7-1907. 

8. Adriaan, geb.: 24-8-1830, over]. te Best: 25-9-1831. 
N.B. Wordt bij zijn overlijden Adriaan Habraken genoemd. 

9. Adriaan, volgt IIIb. 

IIb. Adrianus Latijnhouwers 
RK, landbouwer 
ged. te Oirschot: 6-4-1778 
overl. te Oirschot: 29-5-1821 
geh. te Oirschot: 19-5-1803 met Dorothea van de Ven, RK, bouwvrouw, 
ged. te Oirschot: 17-3-1778, overl. te Oirschot: 25-6-1858. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen ged./geb. Oirschot, RK): 
1. Joannes, landbouwer, ged.: 28-2-1805, overl. te Oirschot: 19-4-

1887, geh. te Best: 19-2-1859 met Elisabetha de Kroon, RK, 
dienstmeid, ged. te Oirschot: 2-10-1805, overl. te Oirschot: 24-
10-1869. 

2. Petrus, ged.: 1-5-1807. 
3. Wilhelmus, smid, ged.: 17-7-1809, overl. te Oirschot: 30-9-

1889, geh. te Oirschot: 24-8-1860 met Gerardina Maria van 
den Broek, RK, dienstmeid, geb. te Son: 23-3-1812, overl. te 
Oirschot: 21-4-1873. 

4. Godefridus, volgt Mc. 
5. Hendricus, volgt IIId. 

IIc. Cornelius Latijnhouwers 
RK, landbouwer / boer 
ged. te Oirschot: 13-9-1782 
overl. te Oirschot: 10-3-1840 
geh. te Oirschot: 29-1-1815 met Maria Elisabetha van Bommel, RK, 
bouwvrouw, ged. te Oirschot: 12-6-1788, overl. te Oirschot: 2-5-1854. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Oirschot, RK): 
1. Anna Maria, bouwvrouw, geb.: 17-1-1816, overl. te Oirschot: 
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14-3-1864, geh. te Oirschot: 30-1-1842 met Joannes van Hout, 
RK, bouwman, ged. te Oirschot: 29-10-1808, over]. te Oirschot: 
16-9-1871. 

2. Jacoba, geb.: 9-3-1818, overl. te Oirschot: 7-6-1861. 
3. Joannis, geb.: 28-3-1820, over]. te Oirschot: 23-6-1824. 
4. Antony, volgt 'He. 

Ma. Joannes Latijnhouwers 
RK, landbouwer 
ged. te Oirschot: 26-10-1803 
overl. te Best: 26-7-1868 
geh. te Best: 9-6-1838 met Henrica Leijtens, RK, landbouwster, ged. te 
Liempde: 24-1-1807, over]. te Best: 18-12-1877. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Martinus, RK, landbouwer, geb. te Best: 23-11-1839, overl. te 

Best: 15-12-1920, geh. te Best: 7-5-1904 met Catharina van de 
Spijker, RK, geb. te Best: 15-2-1852, overl. te Best: 9-12-1941. 

2. Petronella, RK, geb. te Best: 4-2-1841, over]. te Best: 29-11-
1923, geh. te Best: 24-2-1879 met Theodorus Schepens, RK, 
landbouwer, geb. te Best: 28-5-1842, overl. te Best: 10-2-1895. 

3. Johannes, volgt IVa. 

Mb. Adriaan Latijnhouwers 
RK, landbouwer 
geb. te Best: 2-10-1836 
over]. te Best: 4-7-1876 
geh. te Best: 1-2-1875 met Anna Maria van de Kam, RK, geb. te Best: 
25-10-1845, overl. te Best: 25-12-1879. 2e huw. met Hendrik de Bresser. 

Kind uit dit huwelijk: 
1. Johannes, volgt IVb. 

Mc. Godefridus Lattijnhouwers 
RK, bouwman 
geb. te Oirschot: 17-11-1811 
overl. te Oirschot: 15-3-1889 
geh. te Oirschot: 4-6-1848 met Geertruida Melis, RK, bouwvrouw, geb. 
te Oirschot: 8-4-1820, overl. te Oirschot: 19-10-1870. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Oirschot, RK): 
1. Theodora, geb.: 8-11-1849, geh. te Oirschot: 11-5-1879 met 

Cornelis van Brunschot, RK, klompenmaker, geb. te Boxtel: 
27-2-1851. 

2. Adriaan, bouwman, geb.: 27-1-1852, overl. te Oirschot: 5-5-
1937, geh. te Oirschot: 8-1-1890 met Petronella Bevers, RK, 
geb. te Best: 8-11-1850, overl. te Oirschot: 31-12-1918. 
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3. Petronella, geb.: 20-2-1854, overl. te Hoogeloon: 7-12-1920, 
geh. te Best: 27-1-1883 met Hendrik van Beers, RK, klompen-
maker, geb. te Oirschot: 1-8-1849. 

4. Anna, geb.: 16-3-1856, over]. te Oirschot: 5-4-1856. 
5. Anna Cornelia Lateijnhouwers, geb.: 1-7-1857, overl. te 

Oirschot: 20-5-1934, geh. te Oirschot: 11-10-1882 met Joseph 
van Hout, RK, bouwman, geb. te Oirschot: 12-9-1856, overl. te 
Oirschot: 1-4-1937. 

6. Petrus Lateijnhouwers, landbouwer, geb.: 29-3-1860, geh. te 
Oirschot: 14-2-1898 met Anna Maria van Kasteren, RK, 
dienstbode, geb. te Boxtel: 16-11-1862, overl. te Oirschot: 18-
10-1924. 

IIId. Hendricus Latijnhouwers 
RK, bouwman 
geb. te Oirschot: 7-11-1815 
over]. te Oirschot: 16-5-1888 
geh. te Oirschot: 18-5-1845 met Johanna Maria van Erp, RK, bouw- 
vrouw, geb. te Oirschot: 6-4-1819, overl. te Oirschot: 5-1-1894. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Oirschot, RK): 
1. Adriaan, landbouwer, geb.: 6-3-1846, over]. te Oirschot: 11-11-

1899. 
2. Petronella, geb.: 3-12-1847, over]. te Best: 5-3-1918, geh. te 

Oirschot: 15-7-1888 met Josephus de Wert, RK, landbouwer, 
geb. te Best: 7-9-1850, overl. te Best: 8-9-1923. 

3. Theodora, geb.: 3-11-1849, overl. te Oirschot: 13-4-1921, geh. 
te Oirschot: 17-2-1876 met Johannes van Beek, RK, dienst-
knecht, geb. te Oirschot: 17-3-1850, overl. te Oirschot: 2-5-
1938. 

4. Maria Elisabeth, geb.: 7-6-1851. 
5. Martina, geb.: 28-10-1853. 

Vertrokken naar Roosendaal: 26-2-1873. 

Antony Latijnhouwers 
RK, bouwman 
geb. te Oirschot: 6-2-1822 
over]. te Oirschot: 26-8-1866 
geh. te Oirschot: 7-2-1847 met Anna Maria Vogels, RK, bouwvrouw, 
geb. te Oirschot: 23-6-1821, overl. te Oirschot: 8-6-1887. 2e huw. met 
Johannes de Kroon. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Oirschot, RK): 
1. Cornelis, landbouwer, geb.: 12-3-1854, overl. te Oirschot: 9-5-

1899, geh. te Best: 1-6-1892 met Petronella van Knik, RK, 
geb. te Best: 7-1-1856, overl. te Oirschot: 16-6-1917. 

2. Maria Wilhelmina, geb.: 6-6-1859, overl. te Oirschot: 28-9-1881. 
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3. Clasina Elisabeth, geb.: 1-4-1864. 
Vertrokken naar 's-Hertogenbosch: 27-4-1885. 

IVa. Johannes Latijnhouwers 
RK, landbouwer 
geb. te Best: 19-3-1844 
overl. te Best: 1-4-1892 
geh. te Best: 7-7-1883, met Cornelia van de Sande, RK, landbouwster, 
geb. te Best: 3-5-1848, overl. te Best: 6-4-1915. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Johannes Odulphus, volgt Va. 
2. Theodorus, volgt Vb. 

IVb. Johannes Latijnhouwers 
RK, landbouwer 
geb. te Best: 15-1-1876 
geh. te Best: 4-6-1904 met Gijsberdina Merks, RK, geb. te Best: 21-7-
1873. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Best, RK): 
1. Adrianus, geb.: 30-5-1905, overl. te Best: 28-4-1913. 
2. Johannes Wilhelmus, volgt Vc. 
3. Marinus, landbouwer, geb.: 28-6-1907. 
4. Antonius, geb.: 5-6-1908, overl. te Best: 16-6-1908. 
5. Antonius, geb.: 3-6-1909, overl. te Best: 5-10-1909. 
6. Theodorus Martinus, geb.:- 16-2-1911, overl. te Best: 

29-4-1911. 

Va. Johannes Odulphus Latijnhouwers 
RK, landbouwer 
geb. te Best: 5-6-1884 
geh. met Gijsbertha van Rooij, RK, geb. te Best: 16-3-1886. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Best, RK): 
1. Johannes Josephus, geb.: 26-3-1917. 
2. Anna Amiliana, geb.: 8-7-1918. 
3. Cornelia Antonia, geb.: 16-1-1920. 
4. Henrica Johanna, geb.: 30-8-1921. 
5. Johanna Maria, geb.: 25-3-1923. 
6. Adriana Martina, geb.: 30-9-1925. 
7. Martinus Arnoldus Nicolaas, geb.: 14-9-1927. 

Vb. Theodorus Latijnhouwers 
RK, geb. te Best: 8-4-1886 
overl. te Best: 19-9-1942 
geh. met Henrica Petronella Sloots, RK, geb. te Nuenen: 17-8-1887. 
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Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Best, RK): 
1. Johannes Odulphus, geb.: 23-7-1917. 
2. Maria Martina, geb.: 19-1-1919. 
3. Cornelia Maria, geb.: 14-8-1920. 
4. Henrica Maria, geb.: 31-5-1922. 
5. Martina Henrica Josephina, geb.: 9-3-1924. 
6. Henricus Franciscus Cornelis, geb.: 5-2-1926. 
7. Theodorus Johannes Nicolaas, geb.: 14-9-1930. 
8. Henrica Arnoldina Nicolasina, geb.: 14-9-1930. 
9. Martinus Gijsbertus Odulphus, geb.: 1-6-1932. 

Vc. Johannes Wilhelmus Latijnhouwers 
RK, landbouwer 
geb. te Best: 30-4-1906 
geh. te Best: 30-4-1934 met Josephina van de Ven, RK, geb. te Best: 24-
1-1910. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Best, RK): 
1. Gijsberdina Adriana Joseph, geb.: 5-6-1935. 
2. Adrianus Johannes, geb.: 20-11-1936. 
3. Johannes Franciscus, geb.: 2-1-1938. 
4. Adriana Joanna Anna, geb.: 30-7-1939. 
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IV. KEMPISCHE CURIOSA 41 

OIRSCHOTSE VORMELINGEN IN VERVLOGEN TIJDEN 

door J. Lijten 

In haar pogingen om het katholieke geloof uit te roeien hebben de staten generaal 
steeds trachten te verhinderen, dat er bisschoppen in hun gebied zouden komen. 
Priesters konden enkel in het buitenland gewijd worden en aanvankelijk konden 
zij hun opleiding ook alleen in het 'buitenland' ontvangen. Dit maakte voor onze 
regio niet zoveel uit, omdat ook voor 1648 de meeste priesters hun opleiding ont-
vingen aan de Leuvense universiteit, wat voor de staten generaal wel 'buitenland' 
was, maar voor Brabanders het 'binnenste binnenland' in tegenstelling tot het 'bui-
tenste buitenland' ten noorden van de grote rivieren.1  
Voor de kinderen, die gevormd wilden worden, was het echter een grote handicap, 
want in die tijd was het de gewoonte om de toediening van het vormsel slechts in 
uiterst uitzonderlijke gevallen toe te staan aan een priester, die geen bisschopswij-
ding had ontvangen en dan alleen, als hij een quasi-bisschoppelijke functie ver-
vulde. 
Doorgaans zal van een eventuele toediening van het vormsel niets opgetekend 
zijn. Wat geschreven was, kon altijd in handen vallen van de ambtenaren der gene-
raliteit en dat was altijd gevaarlijk, want in beginsel mochten de katholieken niets. 
Het verblijf van priesters en het gebruik van een schuur als kerk werd oogluikend 
toegelaten tegen betaling van een 'recognitie' aan de ambtenaren der generaliteit, 
die daar een aardige bijverdienste aan hadden.. 
In het zicht van de komst der Fransen durfde men iets meer. Zo vinden we in het 
register van inkomsten en uitgaven der parochie Oirschot vanaf 1787 enige gege-
vens omtrent de toediening van het vormsel aan Oirschotse kinderen in 1793.2)  
De bisschop van Chalons - hij wordt niet met name genoemd - verblijvend in 
Gemert, voor de staten generaal in meerdere opzichten buitenland, had zich bereid 
verklaard, om aan Oirschotse kinderen het vormsel toe te dienen. Deze moesten 
dan wel naar Gemert komen, want in de generaliteitslanden bisschoppelijke func-
ties uitoefenen zou onoverzienbare gevolgen hebben gehad. 
Het was natuurlijk een enorme expeditie om met een aantal van vermoedelijk hon-
derden kinderen te voet naar Gemert te trekken. Nu werden alleen kinderen 
gevormd, die hun communie hadden gedaan en dat gebeurde in die tijd pas als ze 
rond de elf jaar waren, zodat de jongste deelnemers aan deze verre tocht 11 jaar 
geweest zullen zijn. Er gingen een aantal voerlui met karren mee en men koos de 
korste weg naar Gemert. Verharde wegen waren er nauwelijks en zeker geen in de 
richting van Gemert. Aan exacte gegevens hebben we enkel de uitgaven voor de 
arme kinderen, die ten laste van de kerkekas kwamen. Aan elk arm kind en zijn 
geleide werd een schelling reisgeld uitbetaald; voor enkelen (de allerarmsten) een 
paar schoenen en kousen en voor degenen, die niet te voet konden gaan, ca. 7 stui-
vers voor de voerman. 
De totale uitgaven ten laste van de kerkekas kwamen op 68 gulden en 12 stuivers. 

Als we dit bedrag met 100 vermenigvuldigen, krijgen we tenminste enig idee over 
deze uitgave. 
Ook ver in de negentiende eeuw was het nog een hele toer, om de kinderen te laten 
vormen. 
In 1825 had vicaris A. van Dongen van het apostolisch vicariaat Breda blijkbaar 
verlof, om in zijn vicariaat het vormsel toe te dienen. Hij was bereid om op 3 en 
4 mei 1825 te Riel aan 900 Oirschotse kinderen het vormsel toe te dienen. Ook 
toen zullen aan arme kinderen en hun geleide door de kerkekas enige reiskosten 
zijn vergoed. De totale uitgaven hiervan ten laste van de kerk kwamen op 15 gul-
den en 7 stuivers.3  

De weinige summiere gegevens, die schriftelijk tot ons zijn gekomen, geven ons 
enige indruk omtrent de vele offers, die onze voorouders voor hun geloof hebben 
moeten brengen. 

NOTEN 

1. Gedachtig het legendarische woord van oud-archivaris Mr. A. van Agt, dat hij bij het 
overschrijden van de grote rivieren altijd het gevoel had van in het 'buitenste buiten-
land' van Brabant te komen. 

2. Parochie-archief Oirschot, register van inkomsten en uitgaven vanaf 1787, sub 
1793.05.04. 

3. Register vanaf 1787, sub 1825.05.04. 
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V. DE FRANSE SCHOOL IN DE KOM VAN OIRSCHOT 
1770 - 1868 

(vervolg) 

door Jacques Mijland 

1. INLEIDING 

In mijn eerste artikel over dit onderwerp ]  beloofde ik u, geachte lezer, meer infor-
matie te geven over: 
- de Franse schoolmeesters in Oirschot; 
- de kwestie van vertrek en opvolging van Siiihngen in 1883; 
- de kostschoolleerlingen in Oirschot. 
In dit vervolg zal ik het hebben over de schoolmeesters en de opvolging van 
Siiihngen. In het tweede vervolg-artikel kan pas ingegaan worden op de leerlingen 
vanwege het grote aantal gegevens. 

2. FRANSE SCHOOLMEESTERS IN OIRSCHOT 

2.1. George Nicolas Houbré (1765-1773) 

Zoals in het eerste deel van dit artikel vermeld, krijgt hij zijn aanstelling als 
schoolmeester op 10 maart 1765. De kerkeraad in vergadering bijeen op 5 januari 
1766 besluit na rijpe deliberatie George Nicolas Houbré te benoemen tot organist.2  
Er wordt een jaarlijks tractement overeengekomen van 5 gulden en 5 stuivers; de 
nieuw benoemde organist zal zelf zorgen voor een orgeltrapper. 
Een week voor zijn benoeming had Houbré het orgel plechtig in gebruik geno-
men3  na een keuring door de Bossche organist Otto Wicherts. Daarmee is Houbré 
de eerste in een reeks Franse schoolmeesters die ruim een eeuw lang het orgel 
voor de protestantse gemeente zouden bespelen. 
Enkele maanden later, in september van 1766, heeft de Kerkenraad wat minder lof 
voor Houbré. Bij gelegenheid van de doop van het kind van Houbré en zijn echt-
genote Alida Johanna van Nahuis is de vergadering bijeengekomen. Houbré wordt 
ontboden en geconfronteerd met het feit dat zijn huwelijk nog geen zes maanden 
oud is. Er is in de protestantse gemeenschap grote ergernis over dit schandaal. 
Houbré trekt in het openbaar het boetekleed aan en daarmee komt aan het schan-
daal een einde. 

In de vergadering van 14 juni 1773 deelt de secretaris van de kerkenraad mee dat 
Houbré is overleden.4  Er is dus een vacature voor een nieuwe schoolmeester. Er 
moet een advertentie in de krant komen waarin tevens wordt gevraagd naar een 
organist. In overleg met de kerkenraad wordt een oproep geplaatst in "Haagsche, 
Haarlemsche en Bossche kranten'. Met de zaak zullen zich gaan bezighouden de 
heren Wijneker, Van der Burgh en de secretaris. Een paar maanden later brengt 
deze commissie verslag uit. 

2.2. Christiaan Glavimans (1773-1778) 

De commissie heeft negen kandidaten te melden, waarvan de eerste drie worden 
aangeduid als serieus. Ik geef hier de lijst: Antonis Frederik Carton, frans school-
meester in Middelburg; Christiaan Glavimans, frans schoolmeester te Bezoijen; 
Jacobus Timmermans uit Woudrichem; Jacobus van Houten uit Breda; I.J. 
Kouwen; Jan Tulp; A. Branderhorst; Pierre Renair; Lambert Frese. 
Over de drie geschikte kandidaten zegt de commissie het volgende: 
Carton: 
In 1765 en 1766 ondermeester bij de Franse kostschoolhouder J. Bignon te Delft. 
"C..) 
verstaande zich op de gronden van de fransche taal, hebbende een zeer goede uijt-
spraak en methode om de zelve te instrueren, en weezende van een goed caracter 
en zagt humeur (...)". Hij is een prima organist. 
Glavimans: 
Hij heeft 18 á 20 jaar gefunctioneerd als frans schoolmeester en 5 à 6 jaar als sub-
stituut organist. "(...) dog wat zijne conduitens en leevenswijse aangaan, daarvan 
zijn de raporten in 't generaal juijst niet zoo favorabel (...)" Hij heeft nogal wat stand-
plaatsen gehad; verder had hij een drankprobleem, maar staat de laatste jaren droog. 
Timmermans: 
"(...) heeft, zoo men zegt, van kinsbeen af zijn vader, die een voornaamen fransche 
kostschool hout te Woudrichem, gelegenheijd om te leeren en te weeten, wat daar-
toe verder werd vereijst". Zijn bekwaamheden als organist zijn beperkt: hij is 
namelijk niet bekwaam de 150 psalmen te spelen. Wel is hij in staat tot 'wat 
schoon orgelspel'. 
De commissie acht Carton het geschikst, omdat hij voldoet "(...) aan het oogmerk 
zoo van de magistraat als Kerkenraad". Daarbij komt dat hij gehuwd is. Dan leest 
de secretaris het 'Reglement en Conditie voor den Franschen Schoolmeester' 
voor.5  Ik vat hieronder enkele punten uit dat reglement samen: 
1. De Nederduitse taal mag bij/door jonge leerlingen, maar leerlingen moeten zo 

snel mogelijk Frans leren. De instructietaal is Frans. 
2. Op woensdag- en zaterdagmiddag is er geen school. Per jaar zijn er vier 

weken vakantie. 
3. De school moet zorg dragen voor de Gereformeerde religie. 
4. De schoolmeester mag geen geld aannemen. 
5. Het inkomen van de schoolmeester is f 140 per jaar; per kwartaal te betalen. 

Verder heeft hij een vrije woning en hij is vrijgesteld van dorps- en gemeen-
telasten. 

Dan komt het voorstel van de commissie in stemming. Voor Carton 11 stemmen, 
voor Glavimans 12 stemmen. Daarmee is de laatste bij meerderheid van stemmen 
gekozen, maar tegen het voorstel van de commissie. Opvallend is de twaalfde stem 
van W. Wijneker. Glavimans gaat accoord met zijn benoeming. Hem wordt 
gevraagd zich binnen zes weken of uiterlijk binnen acht weken in de gemeente 
Oirschot te vestigen. Verder wordt hem gevraagd om de weduwe Houbré tijdig te 
berichten van zijn komst. In de vergadering van 19 december 1773 legt Glavimans 
de eed af en daarmee is zijn benoeming een feit. 
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Enkele jaren later zijn er problemen met Glavimans. Op 2 augustus 1776 valt het 
besluit om de uitbetaling van het kwartaals-tractement op te schorten. De reden is 
dat Glavimans nog steeds: "(...) de borg off ontlastbrieven voor hem en zijn kin-
deren, waartoe hij reeds versceyde maaien is aangemaant (...)" niet heeft afgege-
ven. Aan het begin van het volgende kwartaal (januari 1777) blijkt dat de school-
meester er met veel moeite in is geslaagd om voor drie van zijn kinderen de ont-
lastbrieven te krijgen. Voor de overige vier is het nog steeds niet gelukt. Glavimans 
belooft het gemeentebestuur dat hij het zal blijven proberen. Op zijn vraag om het 
achterstallig salaris uitbetaald te krijgen, wordt positief geantwoord. 
Lang blijft het niet stil, want in augustus 1778 zijn er aanmerkingen op het gedrag 
van de Franse schoolmeester: "(...) maar zelfs dat er nu binnen wijnigen dagen een 
aller eclatanst geval met hem zoude gebeurt zijn, dat de huijsvrouw van Johannes 
van Beers, woonagtig binnen deeze Heerlijkheijd gedeboscheert en overspel met 
de zelve zoude gepleegt hebben".6  Er zullen maatregelen genomen moeten wor-
den op grond van het reglement waarop Glavimans is aangesteld. De secretaris zal 
een onderzoek instellen naar de klacht en beëdigde verklaringen inwinnen. Een 
maand later komt hij met verklaringen onder ede van Johannes van Beers en 
Diederik Willem van Aldendorp. Uit die verklaringen blijkt dat er inderdaad 
hoogstwaarschijnlijk sprake is van overspel. Verder meldt de secretaris dat geble-
ken is dat Glavimans veel buiten het dorp is zonder toestemming van de 
`Regering'. Daardoor verwaarloost hij de school en de kostkinderen. Het laatste 
artikel van het reglement wordt aangewend om de schoolmeester te ontslaan. Zijn 
traktement wordt gestopt; op 1 november moet hij zijn woning hebben verlaten; 
hij krijgt opdracht de kerkenraad op de hoogte te stellen. 

Overigens: het laatste artikel van het reglement luidt: "En ten laatste dat het aan 
Heeren Officier en Regenten ten allen tijden vrij zal staan, wanneer hij zich door 
debouches off nougelangen en verzuim in het waarnemen van zijn school en post 
(...) te kunnen bedanken en een ander in zijn plaats te stellen". 
Glavimans reageert op zijn ontslag op staande voet met een brief "Aan de Edele 
Eerw. Heeren officieren, schepenen, gezworen raden, Kerk en Armmeesters der 
Vrije Heerlijkheijd Oirschot".7  Hij schrijft dat hij Christiaan Glavimans op 1 okto-
ber 1773 tot franc schoolmeester beroepen en op 19 december 1773 beëdigd en 
in functie is gesteld Door het overlijden van zijn huisvrouw is hij "(...) buijten 
staat gesteld (...) om na behoren Zijne zaken in dezen door te zetten of vervolgen, 
gemerkt de oudste zijner kinderen ter dier tijd naulijks den ouderdom van 17 jaren 
bereijkt hebbende (...)". Hij vraagt om annulering van zijn ontslag of tenminste 
uitstel tot 1 mei. De bestuurders van Oirschot blijven bij hun beslissing van 18 
september 1778; wel kan Glavimans tot maart in de schoolmeesterwoning blijven 
in verband met de komende winter. 

2.3. Antonius Frederik Carton (1779-1784) 

Met de derde Franse schoolmeester gaat het al niet veel beter dan de met de vori-
ge benoemden. Ook hij verdwijnt na enkele jaren als gevolg van een conflict. Het 
gaat daarbij om ongehoorzaamheid. In de kerkdiensten op zondag komt Carton 
niet langer van de orgelbank af om bij zijn kostkinderen te gaan zitten' "(...) tot 
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ergernis van veele in de gemeente". Carton wordt in de vergadering van de ker-
kenraad binnengeroepen en krijgt te horen dat hij beter op zijn kostkinderen moet 
letten en dat hij gehoorzaam moet zijn aan de kerkenraad. Veel haalt het niet uit, 
want de volgende dag al is Carton niet in de kerk. Opnieuw wordt hij ontboden. 
Weer krijgt hij een waarschuwing met de dreiging zijn tractement voor voorlopig 
zes weken in te houden. Het gemeentebestuur stuurt een brief aan de kerkenraad. 
De inhoud luidt: 'Wij kunnen weinig doen aan het gedrag van de Franse Meester 
in de kerk, want daarover is in de aanstellingsvoorwaarden niets te vinden. Wel 
moet hij goed zorgen voor zijn kostkinderen'. Carton reageert door de schuld te 
leggen bij de predikant en de ouderling J.A. van der Voort. Zij zouden zich bij het 
laatste huisbezoek hebben misdragen. 
Begin mei stuurt Carton een brief aan de president-schepen H. van Ravesteijn. In 
deze brief schrijft hij dat hij de organistenplaats niet kan waarnemen als zijn trac-
tement als kostschoolhouder wordt ingetrokken. Op voorhand legt hij beide amb-
ten neer. Het gemeentebestuur wint juridisch advies in en daarna krijgt Carton acht 
dagen de tijd om de sleutel van het orgel in te leveren. Binnen twee maanden dient 
hij zijn huis te ontruimen. Daarop bindt Carton in. Op 9 mei 1784 komt een brief 
van Carton aan het corpus van Oirschot aan de orde. In deze brief biedt hij zijn 
excuses aan en hij belooft beter zijn best te zullen doen. Het Oirschots bestuur is 
onverbiddelijk; zij blijven bij hun eerdere besluit van 2 mei. Ook de kerkenraad 
heeft inmiddels laten weten niet met hem verder te willen. 

2.4. Johan Siihngen (1784-1824) 

Op 21 december 1784 wordt Johan SOhngen bij meerderheid van stemmen 
benoemd. De tweede kandidaat was Joh. Leenderts ondermeester te Woudrichem. 
Op 28 februari 1820 schrijft zijn zoon een brief aan schoolopziener Van Moorsel 
in Eindhoven9: "(...) Met leedwezen moet ik u melden, dat onze goede vader giste-
ren morgen een soort beslag heeft gekregen, en nog niet gansch buiten gevaar is; 
't geen mij elk ogenblikje tijd kostbaar doet zijn". 
De Gouverneur van de provincie schrijft op 29 januari 1824 aan de schoolopzie-
ner dat er door het overlijden van J. Sangen op 23 januari een vacature is ont-
staan. Er zal tijdelijk moeten worden waargenomen. De schoolopziener beveelt 
`den Jongen SOhngen' aan als waarnemer. 
Voor verdere wetenswaardigheden over de eerste SOhngen verwijs ik graag naar 
de publicaties die ik noem in de inleiding van deze artikelenreeks. 

2.5. Jan Siihngen (1824-1866) 

Op 31 mei 1824 vindt er een vergelijkend examen plaats voor de post van onder-
wijzer in de Franse kostschool te Oirschot. I9  Er is een kandidaat, namelijk Jan 
SOhngen, oud 31 jaar, kandidaat Franse onderwijzer te Oirschot, tweede rang. 
Tussen 10.00 en 17.00 uur doen de schoolopziener, de schout en de raden van 
Oirschot een degelijk onderzoek. De schoolopziener draagt na afloop de kandidaat 
voor als opvolger van zijn vader. Op 27 juli 1824 wordt de benoeming bekrach-
tigd door de gouverneur van de provincie Brabant. Een maand later aanvaardt Jan 
SOhngen zijn benoeming. 
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Voor verdere gegevens verwijs ik graag naar de publikaties waarvan ik melding 
heb gemaakt in de inleiding op het eerste deel van deze publicatie) 1  

2.6. Jan Siihngen (1866-1883) 

Op 3 juli 1866 verzoekt Johannes Nicolaas Gottlieb SOhngen of hij zijn overleden 
vader kan opvolgen» (zie afbeelding blz. 44 en 45 vorige aflevering) 
In de verslagen van het onderwijsla over 1866 staat dat J. SOhngen is opgevolgd 
door zijn zoon "Jan SOhngen (hoofdonderwijzer en toegelaten tot het onderwijs 
der Fransche, Engelsche- en Hoogduitsche talen en der wiskunde) - z66 nogtans, 
dat uwe vergadering, bij besluit van 20 Julij 1866 heeft goedgevonden, geen sub-
sidie vanwege de gemeente voor deze inrigting meer te verstrekken -". Verder staat 
er dat de school begin 1867 verplaatst zal worden naar het huis Groot Bijsterveld. 
De onderwijscommissie spreekt tot slot lovende woorden over de overleden 
S(ihngen; zij spreekt de verwachting uit dat zijn zoon succes zal hebben. 
Op 13 augustus 1883 vertrekt hij met vrouw en dochter naar Schaarbeek bij 
Brussel. Zijn zoons Johannes Frederik Adolf Jacobus en Cornelis Johannes gaan 
op dezelfde dag naar 's-Hertogenbosch. 

2.7. G.J. ter Braake (1876-1880) ? 

Gerrit Jan ter Braake is op 15 mei 1842 geboren in Almelo. Volgens het bevol-
kingsregister komt hij in januari 1876 naar Oirschot, waarin hij als kostschool-
houder omschreven wordt. Deze beroepsaanduiding behoudt hij tot aan zijn ver-
trek in 1880 naar Zevenaar. In deze periode worden vier kinderen in Oirschot 
geboren. Dit zijn: Hendrikus Johannes Benjamin, geboren op 16 mei 1876 

Alida, 12 november 1877 - 

Margueretha, 16 maart 1879 
Jeanette Wilhelmina, 18 april 1880 

In deze periode is Jan III naar ik aanneem ook kostschoolhouder. Wellicht had 
deze SOhngen nu hij zijn particuliere kostschool had op Bijsterveld behoefte aan 
een vaste vervanger. Duidelijk is de rol van ter Braake naast SOhngen niet. 

2.8. B. van Ruyven (1880-1888) ? 

Bernardus van Ruyven is in Voorburg geboren op 18 mei 1846. Volgens de bevol-
kingsadministratie komt hij op 2 augustus 1880 uit Enschede naar Oirschot en 
blijft hier tot 31 juli 1888. Wij hebben geen bewijs kunnen vinden dat hij kost-
schoolhouder zou zijn geweest. 
Vergelijk de opmerking van H. Kupers14: "Hij (G.J. ter Braake) wordt opgevolgd 
door Bernardus van Ruyvens tot 1888 ofwel door Rinze Prins, die ook al sedert 
1880 op Bijsterveld woonde(...)". Zoals uit het volgende blijkt, is de heer Prins pas 
later naar Oirschot gekomen. 

2.9. Rinze Prins (1888-1891) 

Deze schoolmeester is op 4 september 1861 in 't Bildt in Friesland geboren. Hij 
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vestigt zich in Oirschot als kostschoolhouder. Hij komt dan met vrouw en schoon-
moeder op 13 september 1888 uit Oosterhout. Zijn adres is wijk C nummero 39, 
Notel. 
In augustus 1891 vertrekt hij naar Haarlem. Een aantal leerlingen (een handvol) 
gaat met hem mee. Het lijkt erop dat met zijn vertrek de Franse school ophoudt te 
bestaan, maar er blijven nog enkele kostschoolleerlingen in Oirschot na die ver-
trekdatum. 
Met de verkoop van Bijsterveld in 1892 is de Franse school definitief verdwenen. 

2.8. Waarnemende schoolmeesters 

Of Johan Nicolaas SOhngen na zijn vertrek naar het zuiden in 1883 tot 1888 kost-
schoolhouder blijft, is niet duidelijk. Hoe de verhouding tot ter Braake en Ruyven 
is zal voorlopig wel een raadsel blijven. Duidelijk is wel dat lopende zaken wor-
den gedaan door onderwijzers en hulponderwijzers. Ik noem er enkele uit de 
periode 1883-1888: Charles Stracké (1882-1884), Petrus Moesveld (1884-1888), 
Bernard de Jonge (1885-1886). 
Deze praktijk is echter niet tot deze periode beperkt. In de volgende bijlage is te 
zien dat er al sinds meerdere jaren één of meer onderwijzers of hulponderwijzers 
aan de kostschool zijn verbonden. 

NOTEN 

1. Mijland, J., De Franse school in de kom van Oirschot 1770-1868, in: Campinia 28e 
jrg., nr. 108, p. 34-48. 

2. Archief Nederlands Hervormde gemeente Oirschot e.a. (ANHGO), inv.nr. 6. 
3. Jespers, F.P.M., Orgelspel en kerkzang in de Oirschotse kerken, in: Oog op Oirschot, 

(Oirschot 1991), p. 219-230 en OAA Oirschot, resolutieboek 1762-1778, fol. 120vo. 
4. OAA Oirschot, resolutieboek 1762-1778, fol. 120v0. 
5. Idem, fol. 139vo. 
6. Idem, fol. 124vo (= 224vo). 
7. Archief Franse school, voorl.inv.nr. 4, vergadering van 18 april 1784. 
8. OAA Oirschot, resolutieboek 1780-1792, vergadering van 18 april 1784. 
9. Archief Schoolopziener, twee dozen, ongeordend. 
10. Idem, ongeordend. 
11. Meer over J. Sbhngen: Jacques Mijland, De Hervormde Gemeente Oirschot ten tijde 

van predikant J.D. Bloemen (1834-1844), in: Campinia 23e jrg. (1993), p. 108-115. 
12. AGO, inv.nr. 1503. 
13. AGO, inv.nr. 1485. 
14. Kupers, H., Honderd jaar Sóhngens in Oirschot, in: Campinia 21e jrg. (1991), p. 89-

100. 
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FRANSE SCHOOLMEESTERS IN OIRSCHOT 

Een volledige lijst van Franse schoolmeesters is niet mogelijk, omdat de bevol-
kingsregisters pas na 1850 redelijk correct de datum van vestiging in de gemeen-
te en de datum van vertrek aangeven. In deze bijlage worden de namen in alfabe-
tische volgorde gegeven van die personen, waarvan bekend is dat hun beroep kost-
schoolhouder, onderwijzer of hulponderwijzer is en die woonachtig waren in het 
pand van de kostschool. 
In de kolommen zijn opgenomen: de naam en voornamen, de geboorteplaats en -
datum, de plaats waar vandaan de persoon gekomen is met een datum en de plaats 
waarnaar hij vertrekt met een datum. De data van vestiging of vertrek zijn deels 
ontleend aan de afgegeven attestaties door de nederlands hervormde kerk, die niet 
hoeven te corresponderen met die van vestiging of vertrek. 

naam 

Bourguin, 
Leon 

Braake, ter 
Gerrit Jan 

Bruggen, van 
Memora (?) 

Bruschwiler, 
J. 

Burg, 
Cornelis 

Carton, 
Antonie Frederik 

Coevoets, 
Lammert Gabriel 

Fabriek, 
Roelof 

geb.plaats 
en -datum 

Almelo 
15-05-1842 

Amsterdam 
07-10-1850 

Leeuwarden 
12-03-1852 

Utrecht 
03-10-1859 

Zwartsluis 
02-03-1870 

ingekomen 
uit 

Lausanne 
01-11-1867 

(1876) 

Amsterdam 
19-01-1876 

Groningen 
25-08-1874 

14-08-1868 

Leeuwarden 
02-08-1871 

Middelburg 
30-09-1773 

Utrecht 
13-08-1881 

Zwartsluis 
30-10-1888 

vertrokken 
naar 

Hattem 
09-04-1868 

Zevenaar 
06-09-1880 

Amsterdam 
22-12-1874 

Oosterend 
31-10-1871 

ontslag 
02-05-1784 

Utrecht 
31-01-1882 

Zwartsluis 
31-05-1889 

Francken, 
Adriaan 

Gijsler, 
Frederic Louis 

Idem 

Idem 

Glavimans, 
Christiaan 

Grand, le 
Pieter 

Gruis, 
Pieter 

Haas, de 
Albertus 

Hessen, 
Jan Hendrik 

Hissink, 
Jacques Justin 

Hofstede, 
Egbert 

Houbré, 
George Nicolaas 

Hulshoff, 
Pieter 

Jonge, de 
Bernard 

Jonkers, 
Dirk Andries 

Julius, 
Christiaan 

Wijdewormer 
20-02-1860 

Saint Aubin 
11-08-1849 

Zuidzande 
02-05-1853 

Sluis 
1832/33 

Neerrijnen 
27-07-1847 

Hoorn 
22-10-1844 

Zutphen 
13-12-1856 

Denekamp 
09-07-1859 

Bergum 
09-10-1845 

Emmen 
14-01-1860 

Oldeholtpade 
15-09-1850 

Amsterdam 
1833 

Oosterhout 
14-02-1889 

Schwarzenegg 
21-08-1868 

Saint Aubin 
22-02-1882 

Arnhem 
13-07-1883 

01-10-1773 

Haarlem 
15-07-1872 

19-12-1854 

Den Bosch 
26-06-1866 

IJsselstein 
13-05-1878 

Enschede 
20-08-1880 

10-03-1765 

Oostdongeradeel 
28-07-1868 

Sappemeer 
02-03-1885 

Weststellingwerf 
22-08-1872 

05-05-1855 

Transvaal 
ca. 1890 

Arnhem 
30-08-1882 

Saint Aubin 
03-07-1885 

ontslag 
18-09-1778 

Westzaan 
06-04-1874 

Sluis 

Zaltbommel 
11-12-1867 

Nijmegen 
14-08-1882 

Leerdam 
09-01-1879 

Amsterdam 
30-08-1882 

overleden 
ca. 14-06-1773 

1874 

Ten Boer 
30-11-1886 

Weststellingwerf 
03-10-1872 

Amsterdam 
1856 

BIJLAGE 

Barnaud, Lausanne 
Charles E. J. 29-11-1848 

97 



98 99 

Kingma, 
Hendrik Johannes 

Koornwinder, 
Dirk 

Laban, 
Anthonie 

Laneel, 
Charles Willem 

Marra, 
Johannes 

Meijer, 
Hendrik 

Meijer, 
Nicolaas 

Moesveld, 
Petrus Theodorus 
Nicolaas 

Morra, 
Carel Frederik Bechlin 

Noorloos, 
Antonie 

Onvlee, 
Louis 

Oss, van 
Salomon Levie 

Paux Kielreiter, 
Arthur Leon 

Polderman, 
Jan 

Prins, 
Rinze 

Vrouwen-
parochie 
19-10-1870 

Bodegraven 
05-10-1862 

Nw-Beijerland 
26-06-1859 

Nieuwkoop 
11-08-1865 

Franeker 
29-04-1848 

Utrecht 
18-02-1855 

Sneek 
08-02-1852 

Soest 
16-06-1859 

Zijpe 
28-01-1848 

Andel 
21-10-1841 

Leiden 
12-09-1850 

Werkendam 
24-05-1864 

Lausanne 
10-05-1852 

St. Annaland 
05-04-1855 

't Bildt 
04-09-1861 

Nods (Zwit) 
24-04-1834 

Voorburg 
13-05-1846 

Voorburg 
01-08-1853 

Den Haag 
25-10-1831 

Perlé (Zwit) 

Putten 
06-10-1863 

Groningen 
16-04-1844 

Raamsdonk 
01-12-1854 

Oirschot 
28-07-1793 

Nassau-Siegen 
1753 

Noordeloos 
06-09-1856 

Twisk 
25-05-1847 

Middelburg 
13-06-1858 

Vianen 
29-01-1867 

Enschede 
02-08-1880 

Liverpool 
02-12-1881 

Kralingen 
01-03-1875 

Boudry (Zwit) 
08-03-1871 

Markelo 
04-01-1887 

Nw. Beijerland 
19-01-1874 

Etten 
01-05-1785 

Leiden 
20-06-1874 

Utrecht 
14-08-1882 

Lochem 
08-10-1888 

Zierikzee 
15-09-1882 

Breda 
09-08-1875 

Arnhem 
05-08-1872 

Barneveld 
15-10-1887 

Breda 
10-09-1883 

Val ken s-
waard 
24-04-1874 

overleden 
24-05-1866 

Schaarbeek 
(Belg) 
13-08-1883 

overleden 
23-01-1823 

Noordeloos 
02-07-1880 

Bergum 
19-11-1874 

Den Haag 
03-09-1884 

Oud-Beijerland  Haarlem 
08-09-1880 01-06-1881 

Het Bildt 
07-10-1889 

Den Bosch Apeldoorn 
17-07-1882 22-08-1884 

Vrouwen-
parochie 
26-08-1890 

Reiziger, Amsterdam 
Jacobus Anna Hendrikus 13-09-1856 

Rollier, 
Ami Jules 

Ruijven, van 
Bernardus 

Amsterdam Noordwijk 
24-12-1877 01-09-1879 

Rijnsburg Haarlem 
20-11-1890 21-08-1891 

Arnhem Oldeboorn 
11-04-1883 11-09-1883 

Sneek Sneek 
02-01-1873 18-07-1873 

Utrecht Utrecht 
22-01-1874 01-07-1874 

Dordrecht Den Haag 
23-01-1884 23-08-1888 

Santen, van 
Johannes Gerardus 

Scheltema, 
Frederik Pieter 

Scholl, 
Jules 

Schouten, 
Evert 

Sibinga, 
Joannes 

Soest, van 
Jan 

• Alkmaar Appingedam 
08-03-1867 23-08-1869 

Werkendam 
10-10-1888 

Gouderak Den Bosch 
30-03-1864 06-11-1866 

Groningen 
22-01-1876 

Den Haag 
29-08-1879 

Charlois 
08-08-1879 

Oosterhout 
13-09-1888 

Bergen op 
Zoom 
01-01-1878 

Arnhem 
24-12-1880 

St. Annaland 
01-05-1880 

Haarlem 
11-08-1891 

551-ingen, 
Jan 

SOlingen, 
Johan 

Steenis, van 
Jan 

Stolp, 
Cornelis 

Stracké, 
Charles Louis Paul 

So5fingen, Oirschot 
Jan Nicolaas Gottlieb 05-04-1841 
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Thomson, Breda Den Helder Leerdam 
Jan Willem 12-01-1841 16-11-1863 10-12-1863 

Thiel, Wissekerke Amsterdam Haarlem 
Johannes Martinus 03-04-1868 19-05-1890 21-08-1891 

Timmers, Klundert Klundert Klundert 
J. 09-12-1847 08-06-1865 21-06-1866 

Tuuk, van der 't Zandt Dubbeldam Ede 
J. 14-10-1850 26-11-1874 01-02-1876 

Veen, van Barneveld Barneveld Barneveld 
Piet Adriaan 05-06-1860 31-12-1878 06-07-1879 

Vinkebos, Amsterdam Arnhem Hilvarenbeek 
Willem 1823/24 11-11-1849 14-10-1850 

Visser, de Den Haag Den Haag 
A. 26-09-1845 09-08-1869 

Vogel, de Dordrecht Brussel Pretoria 
Jean Adam 02-04-1841 18-01-1873 

Weerd, de Ten Boer Deventer Loenen a.d. 
Gillis 18-10-1851 24-08-1882 Vecht 

14-11-1883 

Yaux, Zwitserland Planches Voorschoten 
Jules 1849/50 (Zwit) 04-04-1874 

01-02-1872 
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