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Dit boek kwam tot stand in samenwerking met 

Heemkundekring `De Heerlijkheid Oirschot', Stichting 

'Kapittel van Oirschot' en het Kruysenhuis. De samenstellers 

zijn de Jumbo erkentelijk voor de unieke kans die via dit 

album geboden wordt, namelijk om het Oirschotse erfgoed 

op deze bijzondere manier onder de aandacht te brengen van 

een groter deel van de Oirschotse bevolking. In het bijzonder 

hopen zij de jeugd via deze actie te bereiken, zodat ook zij 

het prachtige erfgoed van Oirschot, Straten en Spoordonk 

leren waarderen. 

Meer informatie over het Kapittel is te vinden op 

www.kapittelvanoirschot.nl  en over het Kruysenhuis op 

www.ki-uysenhuis.nl. Op de site van de heemkundekring 

is meer informatie te vinden over de foto's: zie 

www.deheerlijkheidoirschotni. 

Niels Brok 
Team Jumbo Oirschot 
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Hier is ie dan! Voor u ligt een echt collector's item: 
Het Historisch Oirschot boek van Jumbo Oirschot! 

Een boek waar wij als Jumbo Oirschot erg enthousiast over zijn en gedurende de ontwikkeling 
werd dit enthousiasme groter en groter. We hebben er veel tijd in gestoken en mede dankzij de 

enorme inzet van een leuke club mensen vanuit onder andere heemkundekring "de Heerlijkheid" 

en enthousiaste collega's hebben wij er een prachtig historisch boek van weten te maken. 

Mooie middagen hebben we beleefd en tijdens deze momenten zijn wij ons veel bewuster 

geworden van wat ons dorp al eeuwen te bieden heeft. Exact dit gevoel hopen wij bij jullie over 

te kunnen brengen! We kunnen zeker stellen dat ons doel, een unieke kijk op ons dorp van 
weleer, is geslaagd. 

In de periode van 22 januari t/m 17 maart 2020 ontvang je bij iedere € 15,- besteding 

aan boodschappen een setje historische plaatjes. Bovendien ontvang je iedere week bij 

verschillende actieproducten een extra gratis setje historische plaatjes. 

Vergeet niet je familie, vrienden, buren en kennissen te vragen om je mee te helpen sparen. 

Des te eerder is jouw boek compleet! Via onze Facebookpagina (www.facebook.com/ 

jumbooirschot) houden we je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en foto's, waarmee je extra 
plaatjes kunt scoren. 

Namens het hele team van Jumbo Oirschot wensen we je veel spaarplezier toe! 
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Westzijde Vrijt 	. 	„ _ _ 
Marechausse kaze--e 

Schilderij Anton Kruijsen van 
Boterkerkje in oorlogsjaren 

WOC,77 	7 1= -7.= Ze . Oostzijde Vrijthof 

Het Boterkerkje en het Vrijthof hebben een rijke 

geschiedenis. Zij vormden het eerste centrum van ons 

dorp. Het tufstenen gebouw stamt uit omstreeks 1125 en 

is daarmee het oudste monument in de verre omgeving. 

De tufsteen waarmee dit kerkje is gebouwd, is mogelijk 

afkomstig van de overblijfselen van een Romeinse villa of 

tempel die in Straten stond. De van oorsprong Romaanse 
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Oostzijde Boterkerkje met ingang 1930 

Tekening Boterkerkje van Hendrik Verhees Het oude Marcktveld van Oirschot 
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Boterkerk-interieur 

 

Dcstzijde Boterkerkje na verbouwing 1960 

Westzijde Boterkerkjé na 

Er zijn drie plaatsen in Nederland met een Vrijthof; Maastricht, 

O Hilvarenbeek en Oirschot. Het Vrijthof was de plek waar in de 

late Middeleeuwen de kerkelijke rechtspraak plaatsvond. Dit werd 

`vredesrecht' genoemd en het was voor zowel dader als slachtoffer 

'vrediger' dan het strafrecht van de overheid. Ook vonden op het plein 

dorpsvergaderingen plaats. Het oorspronkelijke Vrijthof was veel groter: 

het huizenblok met o.a. `de Zwaan' stond er nog niet en het plein liep 

1)› - 

	

	door tot aan de huizenrij met bakkerij `De Reijsende Man' en restaurant 

'La Fleurie'. Wat nu de markt is, stond toen vol met huizen. Toen die In 

1623 afbrandden, kwam daar het grote plein en werd het oude Vrijthof 

voor een deel bebouwd. Aan het kleinere Vrijthof huisden ook enige tijd 

het postkantoor en de marechausseekazerne. 
=:-eikerkje voor de verbouwing van 1880 

Tekening Boterkerkje van Hendrik Verhees —e: c..de Marcktveld van Oirschot 

Oostzijde Boterkerkje met ingang 1930 
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Westzijde Boterkerkje na 1960 
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Aan de overkant van het Kanaal, in het verlengde van de 

Molenstraat bijna aan de snelweg, stond tot halverwege de 

19e eeuw de Kerkhofse Molen. Oirschot kende in die tijd 

vijf herdgangen of wijken en de hele kom van het dorp werd 

herdgang 'de kerkhof' genoemd. De weg naar de Kerkhofse 

molen kreeg dus de naam Molenstraat. In de Molenstraat 

staan enkele belangrijke huizen, zoals de Pastorie van Jan 

Daems, de armenhuisjes, het geboortehuis van Prof Romme 
en huize 'De Groenberg'. 

In de tijd van voor het kanaal, dus voor de Eerste 

Wereldoorlog, was er aan het einde van de Molenstraat een 
splitsing, daar waar nu het Standaardplein ligt. Rechtdoor 

kon men naar Wintelre, linksaf via de Eindhovensedijk 

naar de grote stad. Het kanaal heeft veel van dit soort 

doorgaande wegen afgesneden. Aan het plein stond lange 

tijd een leerlooierij: het is nu een winkel. 

Huizen aan Standaaruso 	ra-  ta„--  Ive:Irragi 

Molenstraat met rechts geDcw-..er 	Ppr-me 
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enhuisjes gesgeht door TI Daems in 1613 Statig huis van Hendrik Termeer leerlooier 
aan Staandaardplein 
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Voorgevel Huize Groenberg Molenstraat Standaardplein met leerlooierij 
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Groenberg tuinzijde met vijver Café Vrijthof of ook de Cis 
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Markt kiosk 3 

‹ aciaflum, 
Het oude raadhuis aan de Markt in Oirschot stamt uit 1513. De begane 

grond met de gewelven werd toen gebruikt als markthal voor de handel 
in boter, eieren, gevogelte en andere waren. Hoewel het nu op een kelder 

lijkt, kon je er toen inlopen zonder trapje: de markt is in de loop van vijf 

eeuwen hoger komen te liggen. Boven de hal zaten de bestuurders 
van het dorp en werd er recht gesproken. Daarom zat er ook een 

gevangenisje in. Tot begin jaren 1980, toen het 'moderne' gemeentehuis 
werd opgeleverd, heeft het gebouw als gemeentehuis dienst gedaan. 
Daarna heeft het tal van andere functies gehad. 

De markt is pas in de 17e eeuw een echt marktplein geworden, na de 

brand van 1623. Tot eind jaren 1950 was het marktplein zelf onverhard. 

Er stond een cirkel van lindeboompjes, de lindjes', met daartussenin 

een kiosk. Nu is het plein helaas, behalve bij speciale evenementen, een 
parkeerterrein geworden. 

Markt met Raadhuis 
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Café naast Raadhuis Kiosk met Zuidzijde markt 

Raadhuis met bepleistering 	 Markt met kiosk 

Luchtfoto centrum Oirschot Raadhuis met rechts het bleekveld 

Detail Raadhuis 	 Kiosk op Markt 
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Slagerij en Koffiehuis Princeé 
Westzijde markt 

10 

Rond de markt hebben altijd winkels, herbergen en 

woonhuizen gestaan. Aan de zuidwestkant staat al sinds jaar 
en dag café 'Oud Brabant'. Op de hoek schuin tegenover 

restaurant 'De Burgemeester' waren lange tijd twee panden 

van de familie Princée gevestigd: een slagerij en een café/ 

hotel. Het was een 'bondshoter van de ANWB, vandaar dat 
er een bordje hing met 'voetpomp aanwezig'. Later was er 

ook een benzinepomp voor de gemotoriseerde reizigers. Hotel Café-Restaurant PR!NCEE 
BENZINE,,EPOT A N.W.B, 	OIRSCH OT 

Hotel Princeé links, de slagerij rechts 
en benzinepomp 

ORschc-t,. 

Slagerij en Koffiehuis Princeé 
Westzijde markt 

10 

Rond de markt hebben altijd winkels, herbergen en 

woonhuizen gestaan. Aan de zuidwestkant staat al sinds jaar 
en dag café 'Oud Brabant'. Op de hoek schuin tegenover 

restaurant 'De Burgemeester' waren lange tijd twee panden 

van de familie Princée gevestigd: een slagerij en een café/ 

hotel. Het was een 'bondshoter van de ANWB, vandaar dat 
er een bordje hing met 'voetpomp aanwezig'. Later was er 

ook een benzinepomp voor de gemotoriseerde reizigers. Hotel Café-Restaurant PR!NCEE 
BENZINE,,EPOT A N.W.B, 	OIRSCH OT 

Hotel Princeé links, de slagerij rechts 
en benzinepomp 

ORschc-t,. 



Kees Smetsers met bakfiets met olie aan westkant 
markt aan het buurten 

de toren vanuit tuin aan 
door Anton Kruijsen 

1,101:00177leS 

Café Oud Brabant en de eerste Chinees 1968 Juwelier Thielen-Brands 

a,ge slagerij Princée en daarnaast een huis, dat 
s .,ervangen door het huis van Notaris Driessen 

0E111311.[N 

Slijterij en A&O van van Kollenburg en Edah 
van van Leuven 

Vader en moeder van Louis de Kok, 
links hun huis en werkplaats 
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Slagerij Cas Smits 
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Lakenhal en het Greel 

De Reijsenda Man, sigaren 
en sigaretten 

Omgevallen boom op café Megens 

óítsehct ca vaytIdunkt, Z'4',- 

Zuidzijde Markt 

Zuidzijde markt gezien vanaf de kerk 

12 

C,Lokt : euktkan,t 
De zuidoostkant van de markt heeft enkele oude panden met namen 

als `De Lakenhal', op de hoek bij de ingang naar het Vrijthof, en 'Het 
Greet' ernaast op nummer 5, In de Lakenhal werd lange tijd de wol die 

de mensen in de wintertijd thuis weefden verzameld en verhandeld. 

Het pand het Greel was genoemd naar een leerbewerker Jan Baptist 

Smits die er het gareel van paarden maakte. Later zat er een smederij 

in en nog later Café 't Hoedje. De familie van der Steen had een 

levensmiddelenzaak, later supermarkt A&O. Ook was er verderop 

een babyzaak (v Oord van Leuven) en een winkel in speelgoed en 

huishoudelijke artikelen (Geerlings). Er zijn hier ook veel panden 

verbouwd. Waar nu de betaalautomaat is, stond vroeger café Megens, 

waarop in 1935 een boom is gevallen. Winkel van der Steen en huis dr Guljé 

Lakenhal en het Greel 

( 	 • 

Oirschot In VatdoI nhI, $u Wijde 
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Omgevallen boom op café Megens 

CAM/ : ll,itikant 
De zuidoostkant van de markt heeft enkele oude panden met namen 

als `De Lakenhal', op de hoek bij de ingang naar het Vrijthof, en 'Het 
Greel' ernaast op nummer 5. In de Lakenhal werd lange tijd de wol die 

de mensen in de wintertijd thuis weefden verzameld en verhandeld. 

Het pand het Greel was genoemd naar een leerbewerker Jan Baptist 

Smits die er het gareel van paarden maakte. Later zat er een smederij 

in en nog later Café 't Hoedje. De familie van der Steen had een 
levensmiddelenzaak, later supermarkt A&O. Ook was er verderop 

een babyzaak (v Oord van Leuven) en een winkel in speelgoed en 

huishoudelijke artikelen (Geerlings). Er zijn hier ook veel panden 

verbouwd. Waar nu de betaalautomaat is, stond vroeger café Megens, 

waarop in 1935 een boom is gevallen. Winkel van der Steen en huis dr Guljé 



0 rschot Autodienst 	te se . Gereed voor het vertrek naar vier richtingen. 
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N.V. Autobusonderneming Vitesse Pë'rsoneerVitesse en orVenOverbeek 
van de Zwaan 
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ka,~ 
De kerk van Sint Petrus Banden, sinds 2013 een 

basiliek, is heel erg groot voor een dorp als Oirschot. 

Dat komt omdat het een kapittelkerk was. Het 

kapittel van Oirschot bestond uit elf priesters die niet 

in een klooster, maar in gewone huizen in het dorp 

woonden. Zij moesten wel allemaal de mis doen in 

de kerk en het kapittel was rijk: dat mocht je laten 

zien. 

De kerk is gebouwd tussen 1463 en 1512, nadat 
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er veel neogotische elementen aan toegevoegd. 

In 1904 stortte een deel van de toren in en op 2 
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Personeel Breemaat aan het werk in 1960 Hoogste punt bereikt 
en kruis geplaatst 
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16 

kg/s~ ~In 
In de basiliek stonden op het priesterkoor zogenaamde 

koorbanken voor de kanunniken, zoals de priesters van 

het kapittel genoemd werden. Het was een geheel van 

houten sta- en zitplaatsen, prachtig gebeeldhouwd door de 

Eindhovense beeldhouwer/schrijnwerker Jan Borchmans. 

Ze dateerden van omstreeks 1510 en waren versierd met 

heiligenbeelden en ook wel een paar ondeugende scènes 

die als waarschuwing dienden. Op de fatale dag van 2 

oktober 1944 van de beschieting van de kerk vielen ze ten 

prooi aan de vlammen. Gelukkig zijn er nog veel mooie foto's 
van, maar een belangrijk stuk Oirschots, ja zelfs Nederlands 
erfgoed is toen verloren gegaan. Na de restauratie is de 

basiliek opnieuw ingericht met allerlei prachtige kunstwerken 
uit kerken die opgeheven werden. 
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Het conopeum (ereteken Basiliek) 
Interieur met preekstoel 

halverwege de kerk 16 
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De Zwaan met bierbrouwerij en paarden De Zwaan met bezinepomp enbierbrótlweriL 

Logeerkamer in de Zwaan De Zwaan 1935 

De Zwaan in zeventiger jaren De Zwaan afgebrand in juli 1995 

De Rijkesluisstraat is niet een straat die genoemd is naar 

mensen met veel geld. Het is het begin van de oude weg 
naar Best en heeft altijd veel winkels en cafés gehad. Heel 

vroeger liep er een open riool langs alle huizen aan de markt, 

die bij het oude, grote Vrijthof even ondergronds ging en 

daarna weer doorliep tot aan een kleine sluis. Die sluis was 

van ene Rijk, toen een vaak voorkomende voornaam. Vandaar 
de naam Rijkesluisstraat. 

Het pand van De Zwaan is bijna 400 jaar oud en heeft noca 

wat gedaanteveranderingen ondergaan. Er zijn veranda's 
rechts, veranda's links en helemaal geen veranda's geweest. 

In de zomer van 1995 is De Zwaan bijna geheel door brand 

verwoest, maar daarna weer als een feniks uit haar as 

herrezen. Het pand 'De Reijsende Man', op de hoek met de 

Odulphusstraat, was ooit woonhuis, café, tabakszaak en nu 

een bakkerij, om maar enkele functies te noemen die het in 

de loop van de eeuwen heeft gehad. 

Logeerkamer in de Zwaan 

De Zwaan in zeventiger jaren De Zwaan afgebrand in juli 1995 
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De huidige Gelagkamer; vroeger 
huisde hier Huubke de kapper. 

Reijsende Man als woonhuis Links winkel Kuijpers van den Heuvel (nu de Kroon) 
en rechts de huidige Ster 

Bakkerij Smits en de drogisterij van Donk Rechts o.a. café Willems 
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Kruispunt met de Gasthuisstraat 	 Rechts de boerderij van van Overbeek 
met de vooroorlogse toren 
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De Rijkesluisstraat liep tot waar zich nu de rotonde van de Kempenweg 

bevindt. Links en rechts bevonden zich winkels van allerlei maten en 

soorten. Bakkers, waarvan Oirschot er veel had; cafés; een drogisterij; 

kledingwinkel; een meubeltoonzaal; een fietsenhandel: teveel om op te 

noemen. Vaak wisselden de panden van functie. Aan het einde van de 

straat werd in de 19e eeuw stoelenfabriek Teurlincx & Meijers gebouwd. 

Het hele fabriekscomplex (behalve het woonhuis) heeft inmiddels 

plaatsgemaakt voor winkelcentrum De Loop. 

Links de panden van Meeuwis en rechtsaf de 
Gasthuisstraat met de na-oorlogse toren, die 

provisorisch was gerepareerd. 
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Café de Woudgalm Vroeger de winkel van Vervoort 
in sportspullen en nu antiekwinkeltje. 

Rechts de fietsenmaker 	 Einde Rijkesluisstraat 

arschot 
P 

Zicht op de toren 	 Woonhuis Teurlincx & Meijers 

Woonhuis familie Nuijens Rechts de smederij van Venninx 
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Gasthuis en consultatiebureau 

Deze straat is genoemd naar de functie van huize 'den 
Beyerd', dat stamt uit de vijftiende eeuw'. Het was een 

'gasthuis', een toevluchtsoord voor armen, zieken en 

gebrekkigen. Ook werd 'den Beyerd' bezocht door pelgrims 

die op weg waren naar Compostella, Rome of Jeruzalem. 
Vaak waren dat zondaars die deze tochten moesten maken 
als boetedoening. 

In 1848 kreeg het pand opnieuw een sociale bestemming: 

het werd een 'armenziekenhuis' en opvang voor bejaarden. 

In de loop der tijd werden er allerlei spreekkamers en zalen 

toegevoegd en ook een kapel, die er nog steeds is. In de 
volksmond heette het gehele complex 'het Gasthuis'. Er 

naast stond een consultatiebureau, waar baby's en peuters 

werden onderzocht. In de jaren 1970 maakten de gebouwen 

plaats voor woningen, maar Den Beyerd en de kapel zijn 

gebleven. In 'Den Beyerd' heeft Piet van Haaren nog een 
tijdlang zijn friteskraam gerund. 

Consultatiebureau 

Gasthuis 
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Woningen tegenover oude Gasthuis Kantoor boterfabriek en woning van de directeur 
van der Heijden 

-de onderkomen voor scoutinggroepen 

Interieur kapel Gasthuis Kapel Gasthuis 

Den Beyerd, voorheen behorend tot het Gasthuis 	 Beer komt erug van de Boterfabriek 
en later ook nog cafetaria van de familie van Haaren. 
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Boterfabriek Boeren lossen hun melkbussen 
op de lopende band 

Boerenbond en de Drie Zwaantjes Gasthuisstraat van links naar rechts in 
bovenaanzicht 

Oirschot 

24 

Kruispunt Gasthuisstraat Oude G 
geschilderd door Jan Kruijsen 

Boerenbond en later magazijn fa. Meeuwis 

   

In de Gasthuisstraat stond tussen 1925 en 1977 een boter-

en melkfabriek. De boeren uit de omgeving brachten daar 
elke dag de verse melk van hun koeien naartoe en die werd 

daar verwerkt. Mensen hadden in die tijd geen koelkast, 

dus ze kochten elke dag verse melk van de rondrijdende 
melkboer. 

  

en later door meubelfabrikant Meeuwis werd gebruikt. Aan 

de andere kant van het kruispunt stonden enkele aan elkaa-

gekoppelde armenhuisjes, het 'grote Begijnhof'. Tegen 

de kop daarvan stond een friteskraam. Achter de huisjes 

werd halverwege vorige eeuw een brandweerkazerne 

gebouwd. Later zijn de armenhuisjes gesloopt. Op de hoek 

Gasthuisstraat / Odulphusstraat staat (nog steeds) het 

huis 'De Drie Zwaantjes': één van de vele monumenten die 

Oirschot rijk is. 

    

 

Op de ene hoek van de Gasthuisstraat en de Oude 

Grintweg stond een magazijn, dat eerst door de boerenbond 

 

Boerenbond en de Drie Zwaantjes Gasthuisstraat van links naar rechts in 
bovenaanzicht 
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Kruispunt Gasthuisstraat Oude Grintweg 
geschilderd door Jan Kruijsen 

Boerenbond en later magazijn fa. Meeuwis 
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Boerderij en later dubbel woonhuis 

moor, :Gasthuisstraat 

Huis tegenover Noyenstraatje 	 Links postkantoor aan einde Gasthuisstraat 
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Voorheen klompenwinkel, nu reeds lang woonhuis. 

Vanwege de naam zou men haast denken dat de 

straat pas in de moderne tijd is aangelegd, maar hij 

werd zo al genoemd rond 1500. Naast diverse mooie 

woonhuizen staan er twee voormalige pastorieën, 

de huidige pastorie en een Karmelietessenklooster. 

Het klooster kent een bewogen geschiedenis. Het 

was een woonhuis dat door Silvester Lintermans in 

1644 voor zijn religieuze dochter tot klooster werd 

aangepast. Dat was heel wat in die woelige tijd. Eén 

van de medeoprichters van het klooster was Maria 

Margaretha der Engelen, bij ons beter bekend als 

de Heilige Non. Zij had voorspellende dromen, droeg 

stigmata en er gebeurden wonderbaarlijke dingen in 

haar leven. Na haar dood bleef haar lichaam intact 

en er 'lekte' olie uit haar lichaam. Die olie zou allerlei 

wonderen verrichten. Omdat dat veel onrust gaf in 

de ogen van de niet-katholieke bestuurders, werd 

het klooster gesloten. In 1663 moesten de zusters 

vluchten. In 1931 wordt het pand, dat Blijendaer heet, 

teruggekocht en opnieuw een Karmelietessenklooster 

en in 1954 namen de zusters het klooster na een 

jarenlange ingrijpende verbouwing weer in gebruik. In 

de periode tussen 1663 en 1931 werd het gebruikt als 

woonhuis (o.a. door Zouaaf Louis Nuijens). 

Gareelmaker en winkel voor boxen en kinderstoelen 	 Gilde trekt door de Nieuwstraat 
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Woonhuizen 

'.2onhuis tegenover Kapelpad onlangs 
nog bewoond door 'den Hertog' 

Oirschot 
P.31011t 

Huizen o.a. bewoond door kolenboer In 1854 gebouwde pastorie, Architect Van Tulder 
uit Tilburg 

R 

De Carmel veer de heringebruikname in 1931 Carmelitessen in optocht bij gelegenheid 
van heringebruikname van hun klooster 

Carmelitessen in gebed 	 In 1766 gebouwde pastorie bij de schuurkerk 
aan einde Nieuwstraat 

27 

Woonhuizen 

Dnhuis tegenover Kapelpad onlangs 
nog bewoond doorden Hertog' 

Girschst, Oirschal 

In 1854 gebouwde pastorie, Architect Van Tulder 
uit Tilburg 

De Carmel voer de heringebruikname in 1931 Carmelitessen in optocht bij gelegenheid 
van heringebruikname van hun klooster 

In 1766 gebouwde pastorie bij de schuurkerk 
aan einde Nieuwstraat 
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Huize Diest 15e eeuw 

In deze straat, in de schaduw van de grote kerk, stond 

vroeger het Bondsgebouw, elders vaak Patronaatsgebouw 

genoemd. Dat was een soort gemeenschapshuis waar 

allerlei activiteiten plaatsvonden, onder het toeziend oog 
van de katholieke kerk. Er werden toneelvoorstellingen 

en festiviteiten georganiseerd, en er werden ook lessen 

gegeven. Het gebouw dateerde uit de 19e eeuw en is 

in de jaren 1970 gesloopt voor de bouw van het nieuwe 
gemeentehuis. 

Het Oude Raadhuis was te klein geworden voor een 

moderne gemeente en ambtenaren zaten op diverse plekken 

in het dorp. Het bondsgebouw was in de ogen van die 

tijd een achterhaald idee en een achterhaald gebouw als 

gebouw in onbruik geraakt en de plek was ideaal voor een 

nieuw gemeentehuis. Dat nieuwe gebouw, opgetrokken in de 

stijl van de Bossche School, was nogal controversieel: veel 

mensen vonden het niet bij Oirschot passen. 

Kantongerecht rond 1900 Oude Bondsgebouw 

Links het Klein Begijnhof en rechts bakkerij 'de Mol' 
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Huize St Jacob van de familie van Esch 
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ruiterpoort 
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: Latijse School (hier meubelfabriek) en daarvoor 
de voormalige marechaussee kazerne (hier 

woonhuis van meubelfabrikant Tret) 

 

Deze straat wordt ook wel 'het witte straatje' genoemd, omdat de meeste 

huizen witgeschilderd zijn. Het smalle straatje heeft diverse namen gehad, 
van Kerkstraatje en Gasthuispad tot het Distributiestraatje (vanwege het 

distributiekantoor dat daar tijdens beide wereldoorlogen was gevestigd om bonnen 

te verstrekken, waarmee schaarse goederen konden worden aangeschaft). Nu is 

het genoemd naar het gebouw waarin tegenwoordig Museum `De Vier Quartieren' 

is gevestigd. Daar woonde vroeger de decaan (hoofd) van het Kapittel. Eén van 

de zijstraten heet Schoolstraat, omdat daar sinds 1629 de Latijnse School was 

gevestigd. De Latijnse school was een school die jongens voorbereidde op het 

kloosterleven of, als ze heel slim waren, de universiteit: in beide gevallen werden 

ze dan priester. De school werd gerund door het Kapittel en bestond waarschijnlijk 

al eeuwen eerder. Van 1648 tot 1923 was het een lagere school: de voorloper 

van de Odulphusschool (nu De Linde). Daarna was dit gebouw een tijdlang een 

meubelfabriek eden Tret'). In de jaren 1980 is het monumentale pand gerestaureerd 
en zijn er zes woningen voor alleenstaanden in ondergebracht. Het witte gebouw 

ernaast was eerst marechaussee kazerne en daarna woonhuis van de directie van 
de meubelfabriek Tret. 
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Maat  : 
C--(pi,rart dolma, 62,o~ 
Door de Koestraat liepen vroeger de koeien die collectief 

in een kudde in de ochtend werden meegenomen naar de 

heide om te grazen en in de namiddag keerden ze weer 

in hun stallen in het dorp terug. In het eerste deel van de 

Koestraat, aan de rechterkant gezien vanaf de markt, staan 

enkele oude tot zeer oude panden. In één van de huizen was 

een tijdlang de 'wachtkamer' van de beroemde Dr. Feij (± 

1633-1679). Die was zo succesvol, dat hij het Hof van Solms 
liet bouwen. Het was een stadspaleisje dat hijzelf echter 

nooit bewoond heeft. Hij ging vermoedelijk op de vlucht op 

de vlucht vanwege allerlei politieke situaties en is gestorven 

als heer van Kranenburg in Duitsland; hij is daar begraven 

maar zijn grafsteen ligt in de Basiliek van Oirschot. 

Zicht op begin Koestraat 

Een stukje verderop staat de bierbrouwerij van de familie De 

Kroon. Bier was altijd een belangrijk product, omdat gewoon 

water vaak besmet was en bier, door het brouwproces, 

gedesinfecteerd en dus veilig was. Ook kinderen dronken 

bier, maar dat was veel minder sterk dan het huidige pilsje. 

De Kroon's Brouwerij stamt van 1627 en heeft onder die 

naam bestaan tot de jaren 1990, toen de naam en het 
brouwproces verkocht werden aan Bavaria. Jaren later wordt 

er op kleinere schaal gebrouwen, tegenwoordig onder de 

naam 'Vandeoirsprong'. 

Drukkerij en winkel de Croon, daarvoor was dit 
bakkerij Smits 

Begin Koestraat met koets 
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Bakkerij van der Sande voor huize 'den Valck' ;:oning ter hoogte van aansluiting Heistraat 

Bovenaanzicht achtertuin Hof van Solms met 	 Hof van Solms, in gebruik door Franciscanessen 
ziekenpaviljoen 	 als verzorgingshuis 

Er, coN 
CA lilt ptt. NI1 

Brouwerij de Kroon Brouwerij de Kroon met links het kantoor 

Woonhuis familie de Kroon 	 Deze huizen zijn allemaal vervangen 
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Klooster Nazareth van de 	 Glas in lood afbeelding Heilige Franciscus 
Franciscanessen 

9"3411"9"91x9rFr,f, 

c_ 9,&sticiat kloolkk 
Nadat de zusters Franciscanessen, Penitenten Recollectinen, zoals hun 

volledige naam luidt, in 1796 met grof geweld uit hun klooster in Weert 

werden verdreven, vluchten ze naar familie van een van de zusters in 

Oirschot. Ze vinden hun intrek in een pand in de Koestraat. In 1830 

beginnen ze hun eerste lagere school en in 1840 beginnen ze aan hun 

eerste echte kloostergebouw. Al snel werd het een complex van allerlei 

gebouwtjes, zeker toen in 1869 de Normaalschool (de voorloper van 
de Pedagogische Academie) werd gesticht. Al die tijd waren er ook 

pensionaires in de kostschool die bij het klooster hoorde. Het klooster 

werd al snel te klein en in 1907 wordt begonnen met de bouw van het 

huidige klooster, inclusief de scholen en de grote kapel. Mede vanwege 

de Eerste Wereldoorlog duurt het tot 1926 voordat alles gereed is. 

Inmiddels hadden de zusters ook het Hof Van Solms gekocht, waar met 
name ziekenzorg plaatsvond. 

Huizen tegenover klooster 
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Moederhuls der Coneregetoe, te OIrschot. 

Bovenaanzicht van klooster vlak na realisatie van de 
bouw 

Kloostergang 

Bovenaanzicht klooster 

Kapel van het klooster 

Café en winkel Rozenstein van familie van Leuven - Cooperatieve Boterfabriek en later woonhuis familie 
van Hout en geheel rechts Café Havenzicht 	 van Leuven - van Hout 

Dramatische oorlogsschade Tweede Wereldoorlog Links de voormalige meubelfabriek van Erven en 
rechtdoor het pand van molenaar Peters en later 

van aannemer Bullens 
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923 _anotal 
Het bouwen van het Wilhelminakanaal is niet over één nacht 

ijs gegaan. De eerste plannen om Eindhoven en Tilburg te 

verbinden met de Maas bij het Hollands Diep dateren al 
van 1794. Toch duurde het tot 1905 voordat er begonnen 

werd met graven van het kanaal, dat loopt vanaf de Zuid-

Willemsvaart bij Laarbeek in Oost-Brabant naar de Amer 

in Geertruidenberg in West-Brabant. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog lag het werk nagenoeg stil, vandaar dat het 

kanaal pas is geopend in 1923. Het had veel gevolgen 
voor Oirschot. Er werden allerlei oude wegenstructuren 

doorgesneden. Binnen de gemeente Oirschot voorzag 

Rijkswaterstaat in drie bruggen: de ophaalbrug bij Den 

Heuvel en twee betonnen boogbruggen (`hoge bruggen' 

in de volksmond) ter hoogte van de Kanaalstraat en de 

Heersdijk. 

De brug ter hoogte van de Kanaalstraat werd door het 

Nederlandse leger in 1940 beschadigd en door de Duitsers 
in 1944 verwoest. Direct na de bevrijding, toen alle bruggen 

opgeblazen waren, stak men over met gevaarlijke pontjes. De 

hoge brug bij de Heersdijk werd vervangen door de huidige 

Miekoeksebrug, een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog, 

en de brug bij de Kanaalstraat werd vervangen door een 

houten langzaamverkeersbrug. Uiteindelijk is die vervangen 

door het viaduct van de Kempenweg. En de houten 

langzaamverkeersbrug krijgt een opvolger... 

Het schilderij van de houten Noodbrug is gemaakt door Peer 

van de Molengraft, leerling van Jan Kruijsen. 

Het begin van het graven ging nog met paard en 
wagen 

Een tijdelijk treinspoor maakte het karwei 
gemakkelijker 

Ondanks het gebruik van een spoorlijn 
bleef er toch nog veel handwerk 
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De bij oorlogsgeweld vernielde betonnen Miekoeksebrug 
is na de oorlog vervangen door een Bailey brug 

In het begin waren niet alle boten gemotoriseerd 

De zand- en grindhaven op de locatie 
van de huidige 'Heeren van Oirschot' 

Luchtfoto met rechts een kanaal, nog zonder bomen 
aan weerszijden 

De houten noodbrug, voor langzaam verkeer Het rijksmonument twee huisjes in de Heistraat met 
zicht op het kanaal 

L'e hoge brug in het dorp tijdens het gouden huwelijksfeest 
van de laatste dorpsomroeper Jantje van Esch 

De hoge brug met de schade van de meidagen van 1940 
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Het oude slachthuis tussen kanaal en Hof van 
Solms 

De haven bij de Barcelona voor de oorlog 

Het kanaal bracht ook kansen naar Oirschot. Er werd een 

haven aangelegd ter hoogte van de huidige straat Barcelona 
(genoemd naar een veembedrijf waar goederen tijdelijk 

werden opgeslagen en dat al zijn filialen noemde naar 

beroemde havensteden) en met name aan Den Heuvel 

ontstonden tal van bedrijven die gebruik maakten van deze 

nieuwe transportroute. 

Maar het kanaal zorgde ook voor vermaak. Menig Oirschots 

kind heeft erin Ieren zwemmen en in een strenge winter kon 

erop geschaatst worden. 

De Heuvelse brug had hetzelfde ontwerp als de 

Groenewoudse- en de Kattenbergsebrug in de Beerzen. 
Ook deze brug werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. 

Lange tijd stond het brugwachtershuis aan de noordkant 

en scharnierde de brug de ook aan die kant. Ook de op- en 

afritten van de A58 kwamen eerst bij de Heuvels brug uit, 

maar zijn in 1998 verhuisd naar de huidige plaats aan de 

Kempenweg. 

Schaatsplezier op het kanaal 
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Oirschot 
Wilhelmina-kanaal 

De Heuvelse ophaalbrug, voor de oorlog 

Een drukte van jewelste in de haven 
	

Ook aan Den Heuvel kwamen veel bedrijven die het 
kanaal benutten 

Zicht vanaf het viaduct over het kanaal 
	

Het viaduct van de A58, de snelweg van Tilburg 
op Den Heuvel 
	

naar Eindhoven 

B.j de opening van het viaduct werd de Grote Stoel 
ingezet (1961) 

De Heuvelse Brug, (die op deze foto aan de 
Noordkant scharniert) met op de achtergrond de A58 

De rivier de Beerze moest onder het kanaal door via 
een duiker 
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dorp vanaf de Boterwijk, geschilderc 
door Jan Kruijsen 

Boerderij Boterwijksestraat 3 Bijzonder detail boerderij Boterwijksestraat 3 
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De Boterwijk (`Boterick' in de historische geschriften) was 

een gebied met goede weidegrond en dus veel koeien. De 

wegen die er doorheen liepen, zorgden dat de mensen uit 

het 'dorp' op allerlei manieren bij de kapel van de Heilige 
Eik konden komen. Maar dan moet men het kanaal even 

wegdenken. Een tijdlang woonde de schilder Jan Kruijsen 

(1874-1938) in de Boterwijk en had zijn atelier in een 

kippenhok achter een oude boerderij. 

De kapel van de Heilige Eik heeft een lange geschiedenis. 

Volgens een legende vonden een paar herders in de 15e 

eeuw een Mariabeeldje op de oever van de Beerze en 
plaatsten dit in een grote eik. Mogelijk had het gebied een 

veel oudere religieuze functie, want ook de Germanen 

vereerden de eikenboom. Het beeldje zou een aantal malen 

zijn ontvreemd en telkens vanzelf weer teruggekomen zijn 

naar deze plek. Het kon zelfs stroomopwaarts drijven... Al 

snel werd er een houten kapel gebouwd, maar die werd in 

1649 op last van de Staten Generaal afgebroken. 

In 1854, toen het katholicisme alweer tientallen jaren 

openbaar mocht worden beleden, werd de huidige kapel 

gebouwd op de fundamenten van de oude. In 1906/1907 

is de kapel uitgebreid, waarbij enkele zuilen werden 

toegevoegd die waren vrijgekomen na het instorten van de 

toren in 1904. In de kapel worden ook de gevallenen van de 

Tweede Wereldoorlog herdacht. De kapel is nog steeds een 
plek van bezinning en biedt veel mensen troost in moeilijke 

tijden. 

Zicht op het dorp vanaf de Boterwijk, geschilderc 
door Jan Kruijsen 

Boerderij Boterwijksestraat 3 Bijzonder detail boerderij Boterwijksestraat 3 
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Tekening van boerderij in de Fluterd, gemaakt door 
	

Boerderij in de Fluterd, geschilderd door Jan 
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Deze reclame voor een Dordrechts jenevermerk 
staat er al jaren op 
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dpoeicionk 
Spoordonk is een herdgang van Oirschot: één van de vijf wijken. Naast de 

dorpskern Kerkhof zijn er de herdgangen Hedel, Notel, Straten en Spoordonk. 

Spoordonk had een belangrijke rol in het gebied. Oirschot was een 

zogenaamde 'heerlijkheid', met twee heren: de hertog van Brabant en een 

eigen 'heer'. Lange tijd was het de familie De Merode die de plaatselijke 

heren leverde, van 1455 tot 1672. Zij woonden in een kasteelachtig gebouw, 

Huis Ten Bergh, dat in Spoordonk aan de oevers van de Beerze stond, aan 

de andere kant van de weg van de watermolen. Toen de 'heerlijkheid' van 

De Merodes overging naar de familie Sweerts de Landas, werd huis Ten 

Bergh door anderen bewoond, tot het in 1772 werd verkocht aan Sweerts 
de Landas, die in Oirschot in huize De Groenberg woonde. Vreemd genoeg 

was onderdeel van de verkoop de verplichting om Huis Ten Bergh af te 

breken. Het werd de leverancier van bouwmateriaal voor het kasteeltje Groot 

Bijsterveld in Straten. 

De watermolen van Spoordonk, die bij Huis Ten Bergh hoorde, is 
eeuwen oud. Al rond 1320 wordt de voorganger van deze molen in 

geschriften genoemd, maar waarschijnlijk stond deze er al veel langer. 

Het was aanvankelijk een houten gebouw, maar vanaf 1868 is het in steen 

opgetrokken. De Beerze levert de waterkracht voor deze molen, die bestond 

uit een korenmolen en een oliemolen. Die laatste heeft de carnavaleske 

bijnaam aan Spoordonk gegeven: 'Oliedonk'. 

Boeren die hun meel ophalen bij de watermolen 

De brugbij de molen, onderdeel van oude weg van 
Oirschot naar Tilburg, werd in 1944 door de geallieerden 

begaanbaar gemaakt voor zware tanks 
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Sjef van Esch, molenaar en vader van de huidige 
molenaar met oud-burgemeester Capetti 

Opvangtrechters voor het vullen van de meelzakken 

De aandrijving van de molenstenen 	 Geschilderd door Leo Achterbergh 
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"le 

Bt, 	tre4akte"--- 

Een afbeelding van het kastel ten Bergh, de molen 
en poortgebouw waren onderdeel daarvan 

Het voormalige poortgebouw van Huis Ten Bergh, 
later een boerderij en nu een dubbel woonhuis 
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dpoodeni 
Spoordonk verschilt van Hedel, Notel en Straten in het 

feit dat het een eigen parochie was. Toen de heivelden 

ontgonnen werden, kwamen er steeds meer boerderijen en 

steeds meer mensen in Spoordonk en men wilde dan ook 

een eigen kerk. 

De Bernadettekerk te Spoordonk werd ontworpen 

door architect A. Rats uit Blerick (L), op aanraden van 
bouwpastoor Jan van Gestel, die een soortgelijke Romaanse 

Kerk had gezien en die hij landschappelijk zeer passend 

vond. In september 1936 werd de kerk ingezegend 

door Mgr. Diepen, nadat eerder in augustus 1935 was 

aangevangen met het uitgraven van duizenden karren 

moergrond en het inkarren van evenzoveel geel zand 

vanaf de Kattenberg door de Rooms-Katholieke Jonge 

Boerenstand (RKJB). Het kerkplein met de platanen en 

kastanjebomen werd ontworpen door Geenen uit Tilburg 

en door parochianen aangelegd. Het was dus een echt 

dorpsproject en het heeft de mensen van 'Sporring', zoals 

ze hun 'dorp' noemen, gemeenschapszin gegeven. De kerk 

heeft nu een andere functie, maar is er nog steeds voor de 

Spoordonkenaren. 

Naast een kerk had Spoordonk ook een eigen school, de St. 

Jozefschool, een eigen voetbalclub, de Spoordonkse Boys, 

en een eigen carnavalsvereniging, de 011iedonkers. 

De pas voltooide kerk 

De eerste steenlegging door mgr. Diepen 
en Pastoor van Gestel 
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s o werp doo Burgemeester Jansen, Bisschop Mgr. Diepen en 
Pastoor Jan van Gestel bij de inzegening 

KERK v.d.,121N.^11-1SE SPOOR~01 

De kerk met de pastorie Het sfeervolle interieur 

Laatste viering in juni 2019 vPer de sluiting 	 Boerderij Kampsesteeg 

De Beerze, in de volksmond 
'de Stroom' genoemd 
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Het buitengebied: dat is alles wat buiten de bebouwde 

kommen van de kerkdorpen valt. Ook dat gebied is al heel 

oud: sommige boerderijen zijn misschien wel ouder dan de 
dorpskern. In het buitengebied staan ook andere markante 

gebouwen, of liever gezegd: stonden, want sommige 

gebouwen zijn langzamerhand ingesloten door woonwijken 

en bedrijventerreinen. 

Het landgoed Heerenbeek is al heel oud: het was een 
gebied dat in de middeleeuwen toebehoorde aan de paters 

(`heren') van de Abdij van Park bij Leuven. Het kasteeltje 

op het landgoed dateert van circa 1864. Op het landgoed 

staat ook nog een koetshuis en een boerderij met schuur. 

Herenhuis Schoonoord aan de Bestseweg dateert eveneens 

uit de 19e eeuw. 

Naast de Spoordonkse watermolen heeft Oirschot ook drie 

windmolens gehad. De Kerkhofse molen, de oudste, is al 

afgebroken in 1859, voordat fotografie gemeengoed was 

geworden. De Stratense molen is in die tijd gebouwd en 

waarschijnlijk zijn veel materialen van de oude voor deze 

nieuwe molen gebruikt. De Stratense standerdmolen heeft 

er gestaan tot 1952. Eén van de maalstenen is nog te zien 

het grote gebouw van het veevoederbedrijf tussen Oirscho: 

en Best. Molen 'De Korenaar' dateert van 1857 en is een 

zogenaamde stellingmolen. Er werd koren gemalen. Gelukk 

staat deze molen er nog steeds en heeft nu een meer 

toeristische functie. 

Het buitengebied van Oirschot kent vele mooie en 

beschermde natuurgebieden. Helaas doen oude foto's daa-
geen recht aan. Maar een romantisch plaatje kon er wel 

geschoten worden. 

Herenhuis 'Schoonoord' Het kasteeltje op landgoed Heerenbeek 
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Herenhuis 'Schoonoord' 

De Stratense molen van van Kessel, achterzijde 

Luchtfoto van de Stratense molen en omgeving 

De Notelse molen De Korenaar van 
van Esch en later van Verbruggen 

Molen De Korenaar achterzijde 
Luchtfoto van het poortgebouw van Huis Ten Bergh 

in het buitengebied van Spoordonk 

Slingerbos op de Hei, het gebied ten zuiden van het 
kanaal, dat toen nog niet was gegraven 

Een bruggetje over de Beerze, nabij de kapel 
van de H. Eik 
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~led 
In het buitengebied stonden vroeger niet overal boerderijen: sommige 

gronden waren te slecht om te gebruiken als akker of weide. Daar waar 

de grond wel altijd goed is geweest, wordt al vele eeuwen lang geboerd. 
Later kon door ontginning steeds meer natuurgebied gebruikt worden 

voor agrarische doeleinden. 

 

   

Boerderijen zijn ook aan mode onderhevig geweest. In onze contreien 

kreeg de langgevelboerderij de overhand, met een woongedeelte, 

een stalgedeelte en een schuurgedeelte. Na de ontginning van de 

heidegronden in de eerste helft van de 20e eeuw kwamen er 'moderne' 

boerderijen, die na al die jaren ook weer een monumentale charme 

hebben. 

  

   

    

Boerderijen in de sneeuw op de Evenheuvel 

 

Veel mooie oude boerderijen zijn in de loop der tijd verbouwd, om ze 
aan te passen aan de eisen van de moderne tijd en de moderne mens. 

Sommige zijn gedegradeerd tot `boerderettes' die alleen maar uiterlijk 

nog een beetje op een agrarisch gebouw lijken. Andere hebben gelukkig 

hun oorspronkelijke karakter behouden. 

  

   

Boerderij in de Boten 
	

Het binnenhalen van de oogst 
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Bakhuis in de Hedel 
	

Liempsedijk 

Boerderij aan de Liempsedijk Monumentale boerderij Zwanenburg 

Een oud boerenerf Een trekpaard loopt langs een 
mooie boerderij aan het Pandgat 

 

Inmiddels verdwenen boerderij aan de Fransman Een koeienstal geschilderd door J.W. de Groot 
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De kapel van St. Antonius Abt, die dateert van 1853 

De herdgang Straten heeft nooit een eigen parochie gehad, zoals Spoordonk, 

maar is altijd trots geweest op de kapel van de H. Antonius, die in het 

centrum staat van de driehoek, het hart van Straten. Straten had al wel eerder 
dan Spoordonk een eigen lagere school. Die werd, na allerlei valse starts, 

officieel opgericht in 1789 als openbare school: het werd de katholieke St. 

Antoniusschool in 1925. In 1956 kreeg de school het huidige gebouw en 

onlangs werd de naam veranderd in Dalton Kindcentrum AvontuurRijk. De 

naam Straten zou komen van het Latijnse 'via strata' en een bewijs zijn dat de 

Romeinen hier al een verharde weg hadden aangelegd. 

Het landgoed Groot Bijstervelt wordt al genoemd in 1312. Het bestond 

lange tijd uit een herenhuis met enkele hoeven en landerijen. Het kwam in 

het bezit van de heer van Oirschot, de familie Sweerts de Landas, en zij 

verbouwden het huis in 1775 tot een kasteeltje. In de 19e eeuw was het 

tweemaal in het bezit van John Turing Ferrier en zijn nazaten (die toen Turing-

von Ferrier heette) en tussendoor was het onder andere een kostschool. In 
1902 werd het kasteeltje verkocht aan de uit Frankrijk gevluchte kloosterorde 

der Montfortanen, die er een scholastikaat (een groot seminarie voor jonge 

paters tussen 18 en 25 jaar) vestigden. Het kasteeltje werd flink verbouwd: 

links en rechts kwamen er vleugels aan en de grote kapel uit 1910 werd in 

de jaren '30 met het gebouw verbonden. Er werd later (1960) ook nog een 

extra vleugel aangebouwd. Sinds kort ondergaat Groot Bijstervelt weer een 

metamorfose: in het complex komt een 28-tal zorgwoningen. 

De kapel met de laatste veldwachter van Oirschot, 
Willem Smulders 

Groot Bijstervelt voor 1903, nog zonder aanbouwen 

Het interieur van de kapel 

Kasteel bij ingebruikname door Montfortanen 
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KAPEL. 
Zetel der Aertsbroeder 
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,
rtg7n der harten. 

Het interieur van de kapel 

111211111114g 

De Lourdesgrot in de tuin van Groot Bijstervelt 

 

De kapel gebouwd door de Montfortanen met hulp 
van de Oirschottenaren 

 

!,3 looster PEleis Mandortanal 

Groot Bijstervelt zoals de Paters het verlieten 
omstreeks 2009 

Neomisten (net-gewijde priesters) 	 Priesterstudenten wandelend door de Montfortlaan 
zegenen de medestudenten en paters 
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Oirschot is van oudsher een onderwijsdorp en dat was 
vooral te danken aan de zusters Franciscanessen. Er waren 

drie lagere scholen (in Spoordonk, Straten en Oirschot 

dorp) onder één bestuur, maar de zusters richtten in de loop 

der tijden een 'Bewaarschool' op die later een Montessori 

kleuterschool werd; een lagere school voor meisjes (de 

Mariaschool); een (m)ulo (mavo) voor meisjes (St. Elisabeth); 

een kweekschool (pedagogische academie) die later de 
naam Kempenhorst kreeg; een huishoudschool en een Inas 

opleiding. Diverse scholieren verbleven in het pensionaat. 

Ook zat er in de 19e eeuw in kasteel Groot Bijstervelt een 

tijdlang een Franse kostschool en later kwam daar het groot 

seminarie van de Paters Montfortanen. 

Daarnaast hadden we een landbouwschool, eerst in 

Spoordonk, later in Oirschot dorp aan de Oude Grintweg. 

Vanuit de meubelindustrie is de LTS (lagere technische 

school) ontstaan en er kwam een (m)ulo voor jongens 

in de Pullen (de St. Pietermulo, later Pietermavo). In het 

gebouw in de Pullen is ook een tijdje de havo-top van 

de voormalige pedagogische academie 'Kempenhorst' 

gevestigd geweest: deze is later opgegaan in het Heerbeeck 
College in Best. Het onderwijs is in de 20e eeuw heel vaak 

heringericht, zodat we nu vijf basisscholen hebben. In het 

Kempenhorst College zijn de mavo's, de landbouwschool, 

de huishoudschool en de LTS verenigd in een school voor 
VMBO. 
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Weinig jonge mensen weten dit, maar Oirschot is meer dan een eeuw 

lang één van de belangrijkste meubelcentra van het land geweest en dan 

met name van de stoelenfabricage. Meubels voor de gewone man werden 
vóór de industriële revolutie vaak ambachtelijk gemaakt door thuiswerkers 

op een eenvoudige draaibank, maar in 1860 werd in Oirschot de firma 

Teurlincx & Meijers opgericht, die met behulp van stoom stoelen ging 

produceren naar Amerikaans model. Dit zou de legendarische `Oirschotse 

stoel' worden. In korte tijd ontstonden er veel meer stoelenfabrieken. Enkele 

firmanamen naast Teurlincx & Meijers; Oirschotse Stoelenfabriek; Gebr. 

Teurlincx; Meeuwis Meubelen, later Karmo; Gebr. Verhouden; Tret; Erven & 

Go; Schoonoord; Van Leuven-van Hout; Van Leuven Philipart later LEBRO; 
Vlemminx en nog veel meer. 

Heel veel Oirschotse mensen waren werkzaam in de meubelindustrie. 

Helaas is er niet veel meer van deze bloeitijd terug te vinden in het dorp, 

behalve dan de grote Oirschotse Stoel in de Gasthuisstraat. Dit model 

is een latere ontwikkeling van de eenvoudige oorspronkelijke `Oirschotse 

stoel'. 

Fabrieksschoorsteen van Teurlincx & 
Meijers 
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Karmo stoelen Werknemers Meeuwis 
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11«.+11M 
Sjaak van de Ven en broer Harde van Meubelfabriek 

Schoonoord 

1959 Personeelsfoto bij gelegenheid van 12,5 jaar 
bestaan van fa Verhouden 

Afbraak Meubelfabriek Teurlincx & Meijers aan 
de Rijkesluisstraat 

Nieuwe fabriek Karmo (Meeuwis) op het 
industrieterrein de Stad 

Rt 

Officiele opening nieuw pand Karmo met 
burgemeester Sanders en Henk Meeuwis 

Pand Erven bij start meubelfabriek 

Fabriek van Leuven van Hout 

De zitting of in vakterm 'den bojem' schuren 
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CAril,b, 
Naast de eenvoudige 'Amerikaansche', later `Oirschotse' stoelen, gingen de 
Oirschotse fabrikanten ook andersoortige stoelen en meubels maken. Luxere 

stoelen, kinderstoelen, kerkstoelen, 'gemakken' (stoelen met ingebouwde po 

voor zieken) en zelfs de dekstoelen voor het legendarische passagierschip 

de 'Nieuwe Amsterdam' van de Holland-Amerika Lijn. Erven & Co leverde 
bioscoopstoelen in het hele land. 

Maar ook tafels, kasten en tuinmeubels werden vanuit Oirschot naar de trein 

in Best vervoerd. En speciaal voor de kleintjes: hobbelpaarden. 

t 	II 	 

Foto-album met stoelen van de firma Tret in het 
begin van de 20e eeuw 

I'40. 29 

Beuken Kam 	oe! met geperforeerd 

houten zitting Holle rug ,  
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De LEBRO had duidelijk al vroeg een andere modellering 
van de meubels en styling van de presentatie 
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Eerste herenteam hockeyclub 

Voetbalteam SOA Eerste damesteam hockeyclub 

56 

De eerste `sportverenigingen' in Oirschot waren hand-

en kruisboogverenigingen die hun thuisbasis in een 

horecagelegenheid hadden. Later kwamen daar biljartclubs 
bij: ook een café-gebonden sport. Veldsporten ontstonden 

pas later. Er zijn foto's van een Oirschotse voetbalclub 'Look 

Out', maar daar is weinig van bekend. Zoals de foto's tonen 

was sport in de beginjaren vooral een mannending. 

Op 27 juni 1937 wordt voetbalvereniging SOA — Samenspel 

Overwint Alles — opgericht. De vereniging bestaat dan uit 

21 leden. Vlak na de oorlog wordt de naam veranderd in 

`Oirschot Vooruit'. De vereniging is in de loop der jaren 

enorm gegroeid, net als R.K.V.V. Spoordonkse Boys, dat nog 

tijdens de oorlog werd opgericht op 01-07-1944. Daarnaast 

hebben we voetbalvereniging De Bocht '80. 

Hockeyclub Oirschot zag het levenslicht op 15 december 

1946. Op het oude sportpark, ongeveer waar nu de 

Lidl staat, lag een voetbalveld en was een strook gras 
beschikbaar waar de leden van het eerste uur mochten 

hockeyen. Het eerste officiële veld lag achter Schoonoord 

aan de Bestseweg. Eind jaren '50, begin jaren '60 werden 

de eerste jeugdelftallen gevormd en begon de club te 

groeien. Beroemd is het jaarlijkse Donkey Festival: een 

internationaal hockeytoernooi. 

Daarnaast heeft Oirschot altijd een bloeiende rijvereniging 

gehad en kwamen er o.a. een volleybalvereniging en een 

atletiekvereniging. Een tijd lang was er een wielerbaan in 

het buitengebied, waar wedstrijden gehouden werden. De 

Eerste Oirschotse Zwemclub (EOZC) mocht in de winter 

gebruik maken van het binnenbad op de legerplaats; 's 
zomers kon men terecht in Bosbad De Kemmer (nu Laco). 
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Handboogschiet vereniging de Merode 

Voetbalclub 'Look out' in 1909 Voetbalteam Spoordonk 1959 

Jan van Hersel van de Oirschotse Rijvereniging Handboogschuttenj van Oirschot 

Biljartvereniging in de Zwaan 

Sportbad de Kemmer, 	 Houten wielerbaan 
thuisbasis van zwemvereniging EOZC 
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Carnaval in Oirschot met Prins Hein van Overbeek 
in de 60er jaren 

 

921 Oirschot, motorclub braban 
lathouwers en knegtel 

 

	1949 
De Oirschotse markt is al eeuwenlang de plaats waar 

evenementen gehouden werden. Het is immers het 

middelpunt van het dorp en een mooiere plek van 

samenkomst is er niet. Dus als er iets te doen was, was het 

op de markt. Mgr. Van den Ven was een Oirschotse priester 

die in 1904 door het dorp uitgezwaaid werd naar zijn 'missie' 
in Louisiana in de Verenigde Staten, maar hij vergat zijn 

geboortedorp niet en kwam in 1929 terug om zijn Zilveren 

Priesterjubileum te vieren. En Oirschot vierde mee. Ook de 

Algemene Nederlandse Vereniging van VVV's (ANVV) hield 

in dat jaar een congres met een enorme Brabantse koffietafel 

op de markt. En als er wieler-, motor- of autoclubs een 

toertocht in de buurt hielden, trok de markt ze toen al als een 

magneet aan. 

Elke dinsdag is het markt op de markt. De Carnavalsoptocht 

eindigt op de markt. De kermis vindt plaats op de markt 

en het Koninklijk paar werd in 1949 op de markt bejubeld. 

Ook het wereldberoemde Tweelingencongres van 1955 
vond er plaats. Het Winterparadijs, het Countryfestival, 

jazzweekenden, oldtimershows: de agenda van de markt zit 

behoorlijk vol. 

Maar soms is zelfs onze markt te klein. De landjuwelen van 

de gilden vinden daarom plaats buiten het centrum, vroeger 

in de toen nog onbebouwde Notel, nu op de velden achter 

het kerkhof. 
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Bezoek Koningin Juliana en Prins Bernhard aan 
Oirschot in 1949 
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Congres ANVV 1929 

•41 

Kermis op de markt Landjuweel 1951 

Mirleton orkest de Heidevink bij gelegenheid van 
50-jarig huwelijksfeest van Jan van Esch in 1935 

1932 Prijswinnaars Geitententoonstelling 

Optocht ter ere van Mgr van de Ven Tweelingencongres Oirschot, 1954 
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Toneelvoorstelling op de markt vlak voor de oorlog 
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Ok-schot 
Stoere Zeieelrebriek eo R. K. Boerenbond 

Zuivelfabriek Oirschot 

Smederij op de hoek van de Molenstraat Een de'Meeuw -taravan 

Een bedrijf is een organisatie, die diensten of producten aanbiedt. 

Het oudste bedrijf van Oirschot is eigenlijk het middeleeuwse 

Kapittel, dat niet alleen de kerk 'runde' (men noemde dat zelfs 
'de kerkfabriek') maar ook diverse parochies in de omgeving, de 

Latijnse school en een heleboel landerijen en het leverde allemaal 

geld op. Daarnaast waren er wat we nu eenmansbedrijfjes 

noemen, zoals smeden en ambachtslieden als thuisdraaiers, maar 

ook boeren en winkeliers kunnen daartoe gerekend worden. De 

meubelindustrie was de eerste grote 'industriële' bedrijfstak in 
Oirschot. 

Horecaondernemingen zijn bedrijven, die diensten leveren. 

Daarvan had en heeft Oirschot er veel. De zuivelfabriek was een 

grote onderneming en een fabrikant als De Meeuw begon al ver 

voor de oorlog met wagens die dienden als schaftwagens of 

directiewagens. Een aantal bedrijven verkocht en onderhield de 

groeiende hoeveelheid fietsen en automobielen, zowel vracht- als 

luxewagens. Ook de brouwerij groeide enorm in de 20e eeuw. 

Vanaf de snelweg valt vooral het pand van Heras Hekwerk op. 

En op de bedrijventerreinen staan inmiddels firma's van zeer 

uiteenlopend pluimage. 

kie(Ogert 

Ok-schot 
Stoere Zeieelrebriek eo R. K. Boerenbond 

Zuivelfabriek Oirschot 

Smederij op de hoek van de Molenstraat Een de'Meeuw -taravan 

Een bedrijf is een organisatie, die diensten of producten aanbiedt. 

Het oudste bedrijf van Oirschot is eigenlijk het middeleeuwse 

Kapittel, dat niet alleen de kerk 'runde' (men noemde dat zelfs 
'de kerkfabriek') maar ook diverse parochies in de omgeving, de 

Latijnse school en een heleboel landerijen en het leverde allemaal 

geld op. Daarnaast waren er wat we nu eenmansbedrijfjes 

noemen, zoals smeden en ambachtslieden als thuisdraaiers, maar 

ook boeren en winkeliers kunnen daartoe gerekend worden. De 

meubelindustrie was de eerste grote 'industriële' bedrijfstak in 
Oirschot. 

Horecaondernemingen zijn bedrijven, die diensten leveren. 

Daarvan had en heeft Oirschot er veel. De zuivelfabriek was een 

grote onderneming en een fabrikant als De Meeuw begon al ver 

voor de oorlog met wagens die dienden als schaftwagens of 

directiewagens. Een aantal bedrijven verkocht en onderhield de 

groeiende hoeveelheid fietsen en automobielen, zowel vracht- als 

luxewagens. Ook de brouwerij groeide enorm in de 20e eeuw. 

Vanaf de snelweg valt vooral het pand van Heras Hekwerk op. 

En op de bedrijventerreinen staan inmiddels firma's van zeer 

uiteenlopend pluimage. 



Thuis houtdraaier Verheijden; 
houtskoolschets door H. de Grijs 

Bestseweg garage Louwers 1957 Winkel en smederij Louwers - Eekman 

Heras metdirecteur Frans Ruigrok Garage van Zelst aan de Spoordonkseweg 

0195010T. HUIZE ,90 

De oude Vitessegarage in 1963, waarin de gebroeders Vullings 
hun garagebedrijf startten in vracht- en personenwagens 

Chátelet Sonnevanck, notariskantoor van de Avort 
en daarna restaurant; nu makelaardij 
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Geerhngs, later de Bazar, speelgoed en 
huishoudelijke artikelen 

tro 	vw-wir-yrygrvil  

Winkel A&O - C1000 van dames van der Steen, 
voorloper van huidige Jumbo 
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cl(Taikds 
Nog niet zo heel lang geleden was de `koopcultuur' compleet 

anders dan nu. Voor elke productsoort was er een aparte 

winkel. Er waren bakkers voor het brood, slagers voor het 
vlees en groenteboeren voor de -kan niet anders- groente. 

Daarnaast waren er elektriciteitszaken, textielwinkels, 

boekhandels en later de doe-het-zelf winkels, toen mensen 

zelf gingen klussen in en rond het huis. En je had de Bazar, 

voor huishoudelijke artikelen en speelgoed. 

In kruidenierswinkels waren tal van producten te koop die 

een toevoeging waren op de producten van bakker, slager 

en groenteboer. En juist de kruideniers waren de eerste 

die een nieuwe vorm van winkelen in het leven riepen: de 

supermarkt. Het begon bescheiden maar de supermarkt is 

inmiddels uitgegroeid tot een winkel die in ieder geval op 

voedingsgebied voorziet in alle eerste levensbehoeften en 
nog veel meer. 

Bakkers, slagers, groenteboeren en andere detaillisten 

hebben zich gespecialiseerd en de klanten kiezen 
tegenwoordig bewust voor hun producten. Maar veel 

gespecialiseerde winkels zijn het slachtoffer aan het worden 

van een nieuw fenomeen: internet shoppen. Gemakkelijk, 

soms goedkoper, maar het gaat wel ten koste van het 

ouderwetse, gezellige boodschappen doen. 

Winkel van Frans van der Schoot in de 
Rijkesluisstraat 
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Geertings, later de Bazar, speelgoed en 
huishoudelijke artikelen 
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Boekhandel de Croon, vroeger boekhandel de 
Croon van Heerbeek 

Kuijpers - van den Heuvel 

Koestraat 1915 Winkel Rozenstein van de familie 
van Leuven 

Kantoor- en boekhandel de Croon — van Heerbeek 

Schilderswinkg 	 an" 
meterifflumil,~' 

Bakkenj en krui r  efiierszaak Liebrand 
in de Gasthuisstraat 
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Monseineur van de Ven, bisschop in 
Alexandrië (USA) 
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CHRIS-

_ 
DAN° AMEIDEN ORSCHOTANO BRABANTINL 

OB SVMMAM VITA. PROBITATEM ET MVSICA. PERITIAM 
IVIO 1111. ET SVCCESSORIBVS PONT MAX. CARD AC 01 
MORVM SVAVITATEM ET BENEFACIENDI STVDIVIV 
OMNIBVS AMABRI 0y1 DE HOC HoSPITALI IN VITA 
SEMPER BENE Maal STVDVIT ET MORIENS SVA 
HiEREDITATE DVMODO IN HOC ALTAAI PRO IVVAND! 
PEREGRENORVM PIETATE QypTIDIE PRIMA MISSA 51 
ANNIVERSAR1VM QVDTANNIS CELEBRETVR. EIDE1 
PRA.CLARE SVBVEN1T OBIIT DIE XX. NOVEMBRIS 

ANNO M. DC .V. 
ADMINISTRATORES HVIVS HOSPITALIS CONFRATRI BENEM.111 

Jan Kruijsen 

Gedenkplaat op graf Christiaan van der Ameijden 

Cl(tc~Pac,/i,o~tert 
Laten we beginnen met de stelling: alle Oirschottenaren zijn markant. Maar 

deze pagina is te beperkt om al die markante mensen te laten zien. We 
beperken ons hier tot een selectie. 

De oudste Oirschottenaar die beroemd werd ver buiten ons dorp -voor zover 

bekend- was Christiaan van der Ameijden (circa 1530 - 1605). Hij begon zijn 

carrière in Rome als zanger in het pauselijke koor van de Sixtijnse Kapel. Van 

dit koor werd hij zelfs de 'maestro' en hij componeerde prachtige kerkmuziek. 

In de basiliek hangt een replica van het originele grafmonument (geschonken 

door het Kapittel) dat zich in Rome bevindt in de kerk van Santa Maria dell' 

Anima, met de trotse vermelding dat hij een Oirschottenaar was. 

In de voor Brabant niet zo Gouden Eeuw waren Dr. Arnoldus Feij (circa 

1633-1679) en de Heilige Non (1605-1658) tijdgenoten. Dr. Feij was een 
beroemd chirurg die in Parijs de schoonmoeder van de Zonnekoning 

behandelde. Van zijn rijkdom heeft hij het Hof van Solms laten bouwen. Veel 

bescheidener was de zuster Karmelietes, Maria Margaretha der Engelen, in 

Oirschot de Heilige Non genoemd. 

De katholieke politicus Carl Romme (1896-1980) werd geboren in de 

Molenstraat in Oirschot, om daarna in de landelijke politiek furore te 
maken. Mgr. Cornelis van de Ven staat al genoemd op pagina 58/59. Fons 

Veldhuizen (1934-2016) was een sporter die zesmaal Nederlands kampioen 

hardlopen op de 25 kilometer werd. Kunstschilder Jan Kruijsen (1874-1938) 

was geen Oirschottenaar van geboorte maar leefde hier geruime tijd en was 

een bekende verschijning in het dorp; zijn zoon Antoon woonde ook een paar 

jaar in Oirschot. Zijn faam reikte buiten de grenzen van ons dorp. Eveneens 

moeten vermeld worden Dr Johannes Guljé, gemeente-arts en ambtenaar 

van de burgerlijke stand. Hij woonde aan de markt. In hetzelfde huis (de 

Wildeman) woonde later de heer Beliën, hoofdonderwijzer en politicus 

maar ook stoelenfabrikant. Hij was de vader van de eerste vrouwelijke 

burgemeester: Mevrouw Smulders — Beliën van de Beerzen. 

Maar tal van markante Oirschottenaren bleven alleen maar bekend binnen 

de dorpsgrenzen en hebben er, op een of andere manier, hun stempel 

op gedrukt, zoals de veldwachter en de dorpsomroeper. Net  zoals zovele 

anderen, die we helaas niet op deze pagina kunnen laten zien. Maar we 

kennen ze allemaal.... 
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De heer Beliën, hoofdonderwijzer, 
bestuurder en stoelenfabrikant 

Jantje van Esch, 
de laatste dorpsomroeper 
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Arnoldus Feij, chirurgijn 
in Oirschot en heer van Kranenburg 

Fons Veldhuizen, 6 maal Nederlands 
kampioen hardlopen op de 25 km 

De Carmelites Maria Margaretha der Engelen, 
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en bezitter kasteel Asten 	 Smulders of in de volksmond `Willeke Speur 
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`T SKONSTE DURP VAN BRABANT 

(Oirschots volkslied al van vo5Or 1900) 

Skon is't in Orskot, in't dorp van m'n drome 

't Skonste van al Brabants o'arp, die ik ken 

'k Zo d'r zoe gère m'n hil leve wone 

Want m'n hart popelt, zo dik as k'er ben 

Refrein: 

Orskot mi* z'n skonne rorre 

En z'n skon hei overal 

Orskot mi z'n brave minse 

Orskot, Orskot bovenal. 

Es ge van Beest hallefweg zet gekomme 

Dan ziede var oe d'n skitterende dom 

Parel van Brabant, z'n kerken en torens 

Wijzend naor Orskot, al wijd rontelom 

Refrein 

't Mertplein li var oe, 'n fist var oew ogen 

't Gruun van de &kim en 't grês van de wei 

't Gaauwd van de zon en 't wit van de wolk& - 

't Is altegaor 'n ski/den:j; wa'k oe zeg 

Refrein. 

Ons lieve Vrouwke wit ók waor 't goed is 

Want ze koos zelf daor d'r eigeste stee 

in ene ~gen eik kwaam ze wonen 

't klenst kiend van Orskot dé wit waor tie lee 

Refrein. 

'k Hauw zoe van Orskot, van 't durp van m'n 

't skonste van al Brabantse durpen die ik ken 

'k hauw van de minsen de huis en de bomen 

En m'n hart popelt zoe dik a'k er ben. 

Refrein. 

`T SKONSTE DURP VAN BRABANT 

(Oirschots volkslied al van vi5Or 1900) 

Skon 	Orskot, in't darp van m'n drom 

't Skonste van al Brabants darp, die ik ker 

'k Ze) d'r zoe gère m'n hi I leve wone 

Want m'n hart popelt, zó dik as k'er ben 

Refrein: 

Orskot mi z'n skonne tórre 

En z'n skon hei overal 

Orskot mi z'n brave minse 

Orskot, Orskot bovenal. 

Es ge van Béèst hallefweg zet gekomme 

Dan ziede var oe d'n skitterende dom 

Parel van Brabant, z'n kerken en torens 

Wijzend naor Orskot, al wijd rontelom 

Refrein 

't Mertplein li var oe, 'n fist visir oew ogen 

't Gruun van de bóóm en 't grés van de weg 

't Gaauwd van de zon en 't wit van de wolken 

't Is altegaor 'n skilderii wa'k oe zeg 

Refrein. 

Ons lieve Vrouwke wit ók waor 't goed is 

Want ze koos zelf daor d'r eigeste stee 

in ene Hèli:gen eik kwaam ze wonen 

't klenst kiend van Orskot dé wit waor tie lee 

Refrein. 

'k Hauw zoe van Orskot, van 't durp van m'n 

't skonste van al Brabantse durpen die ik ken 

'k hauw van de minsen de huis en de bomen 

En m'n hart popelt zoe dik a'k er ben. 

Refrein. 



Dit "Historisch Oirschot" boek is door Jumbo 

Oirschot in samenwerking met Heemkundekring -de 

Heerlijkheid" tot stand gekomen. Het geeft een unieke 

kijk in het verleden van ons prachtige Oirschot 
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