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@ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
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mechanisch, door fotokopie, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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Ten geleide
In december 1994 was burgemeester Dijkstra gast bij “Heemcentrum ‘t Schoor” om met ons te
praten over het volgende lokale geschiedenisboek van Udenhout. We hadden zin om als
studiegroep en schrijversteam door te gaan na de boeiende boeken “Over d’n Biezenmortel”
(1993) en “Over d’n Oorlog” (1994). We spraken af een boek te maken met als titel “Over d’n
Unent”, de moeite waard om cadeau te kunnen geven. Het zou vooral moeten gaan over de
gemeente, het gemeentehuis, de gemeentepolitiek en de gemeentelijke diensten. De aandacht
voor alles wat met de gemeente te maken heeft, komt voort uit het feit dat Udenhout zo ongeveer 200 jaar geleden onafhankelijk van Oisterwijk werd, en derhalve ongeveer 200 jaar een
zelfstandige gemeente is. Op 14 april 1798 legde de plaatselijke bevolking een onafhankelijkheidsverklaring af onder aanvoering van de latere eerste burgemeester, looierszoon en notaris Jan
van den Bosch.
We spraken op die zaterdagmorgen in december 1994 af dat het boek “Over d’n Unent” gereed
zou zijn in de tweede helft van 1996. Niemand kon toen bevroeden dat dàt het moment zou
worden van een gemeentelijke herindeling. Het mooie, historisch rijke en trotse Udenhout wordt
per 1 januari 1997 zomaar in tweeën gedeeld. Een puur politieke beslissing brengt een stuk bij
Tilburg en een stuk bij Haaren, historisch onverantwoord en niet uit te leggen
De politieke verwikkelingen met de dramatische ontknoping hebben ons extra gemotiveerd dit
boek “Over d’n Unent” te maken. Heel graag willen wij vanaf deze plaats allen bedanken die ons
daarbij hebben geholpen: de gemeente Udenhout; alle archieven waar we zo vaak welkom zijn;
mensen die ons uit eigen archieven teksten, verhaaltjes en foto’s hebben gegeven; vrienden die
ons hebben geholpen met tekstverwerking, correctiewerk en technische adviezen.
Over Udenhout is heel veel lokale geschiedenis te schrijven, veel meer dan er in dit boek past.
We realiseren ons dat aspecten als het boerenleven, de kerk en het onderwijs maar beperkt tot
hun recht komen. Het zijn onderwerpen die zich lenen om afzonderlijke boeken over te
schrijven. Misschien doen we dat nog wel ‘n keer. In elk geval komt er in 1999 een boek “Over
d’n boerenstand”.
Ook willen we even zeggen dat we op onderdelen van dit boek (bedrijven, verenigingen) niet
naar volledigheid hebben gestreefd, maar alleen naar het weergeven van een goed beeld.
Hoe meer wij lezen en schrijven over Udenhout, hoe mooier het dorp voor ons wordt. Al die
gebeurtenissen, al die feiten, al die mensen, de natuur, d’n Brand, de Klippeltjesbrug, het Boerenverdriet, kasteel de Strijdhoef, de legende over een kasteel in de Mortel, de prachtige kerk, de
kloosters, pater Monaldus, de boerderijen, het beeldje bij het gemeentehuis, de plek waar je
geboren bent, die boom op de Schoorstraat met de initialen van mijn vader.... met de dag ga je
meer houden van je dierbare Udenhout.
We wensen ieder veel boeiende en plezierige uren met het lezen “Over d’n Unent”.
“Stichting Heemcentrum ‘t Schoor”
studiegroep lokale geschiedenis
Udenhout-Biezenmortel, december 1996
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Voorwoord

Op 31 december 1996 sluiten we de boeken van Udenhout als zelfstandige gemeente. We doen
dat niet met vreugde. Integendeel. Op goede gronden hebben we gepleit voor de zelfstandigheid
van Udenhout en Biezenmortel. We hebben echter moeten accepteren, dat in een tijd van toenemende schaalvergroting op alle terreinen, aan gemeentelijke herindeling niet viel te ontkomen.
Na een proces van jaren heeft de Tweede Kamer eind mei besloten Udenhout bij Tilburg en
Biezenmortel bij Haaren te voegen. Tot het laatste moment verkeerden we in grote onzekerheid
over onze toekomst. Samen met Tilburg, het kabinetsvoorstel; samen met Loon op Zand, het
provincievoorstel?
Het werd dus noch het een, noch het ander. We zijn niet blij met deze opsplitsing van onze
gemeente. In Udenhout en Biezenmortel overheerst het gevoel van een gedwongen, niet gewilde
scheiding. Tegelijkertijd heerst in Biezenmortel enige opluchting over het feit dat deze kern niet
bij de stad wordt gevoegd. Het zij zo. Ondanks de teleurstelling over deze beslissing zullen we er
iets van moeten maken. Dat vraagt een grote inzet.
We kunnen de periode van bijna twee eeuwen Udenhout als zelfstandige gemeente afsluiten met
een prachtig boek “Over d’n Unent”. Na “Over d’n Biezenmortel” en “Over d’n Oorlog” hebt u
nu het derde boek in een mooie serie in handen.
“Heemcentrum ‘t Schoor” en meer speciaal het schrijversteam hebben de handschoen opgepakt.
Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor, want we wisten dat een boek over de geschiedenis van
Udenhout geen eenvoudige opgave was. Het is monnikenwerk geweest: materiaal verzamelen,
selecteren, interpreteren, schrijven en redigeren. Toch is het opnieuw gelukt een kwalitatief
hoogwaardig werk af te leveren. Dat is een groot compliment waard.
Natuurlijk is dit vrijwilligerswerk onbetaalbaar. Maar het gemeentebestuur vond het wat te
gemakkelijk om het bij die vaststelling te laten. Daarom besloten we een bijdrage van f.10.000,-ter beschikking te stellen. Mede daardoor kan de prijs van het boek relatief laag en daarmee de
bereikbaarheid groot worden gehouden.
Udenhout is een dorp met een eigen karakter. We noemen het hartverwarmend uniek. Nu het
dorp opgaat in een groter geheel, zal het moeilijker zijn de eigen sfeer te behouden. Het behoud
van een eigen identiteit is een minder vanzelfsprekende zaak geworden. We zullen daarom
samen moeten investeren in de toekomst. Ik weet zeker dat zeer velen in het dorp de bereidheid
hebben zich blijvend in te zetten voor onze gemeenschap. Een goede zaak, want het zal nodig
zijn.
Voor mij is de publikatie van dit boek de laatste gelegenheid om u, inwoners van onze gemeente,
te danken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. We hebben samen veel tot stand
gebracht.
In het bijzonder dank ik Heemcentrum ‘t Schoor en het schrijversteam voor hun bijzondere
inzet. Moge dit boek een aansporing zijn om Udenhout ook in de toekomst hartverwarmend
uniek te doen zijn.

Wim Dijkstra,
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burgemeester, 1992-1996
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Hoofdstuk 1
VOORGESCHIEDENIS, ONTSTAAN
GEMEENTE UDENHOUT

EN

VERZELFSTANDIGING

VAN

DE

Kees van Kempen

I BUURTSCHAPPEN ONDER OISTERWIJK
Een moeilijk toegankelijk moerasbos
Zo’n duizend jaar geleden heeft het water de overhand in de Brabantse natuur. Het onbedijkte
land beneden de zeespiegel staat onder water. Het laaggelegen westelijk Brabant is drassig land.
Er vormen zich vele kleine riviertjes zoals Aa, Dieze, Reusel, Lei, Nemer, Donge, Leibeek en over Udenhoutse grond- de Zandlei. Er zijn keer op keer overstromingen. Meer landinwaarts,
boven de zeespiegel, wordt het landschap vooral bepaald door uitgestrekte bossen. Midden-Brabant ligt op de grens van beide landschappen, nu eens droog, dan weer onder water. Het is
broekland met afwisselende begroeiing. Soms moerassig met biezen begroeid land (Mortel,
Biezenmortel); soms onbegaanbare moerasgebieden met moerputten en veengebieden (de
Brand), soms wat hoger en droger gelegen gronden (Hooghout, Haaren). Er kunnen zich bossen
ontwikkelen. Op de natte gronden zijn dat vaak berkenbossen (Berkel).
Het is aannemelijk dat de naam Udenhout een verwijzing is naar de natuurlijke gesteldheid ter
plaatse. Het tweede woorddeel ‘hout’ verwijst naar bebossing. Het eerste woorddeel ‘uden’ werd
in het begin van de lokale geschiedenis anders geschreven. In de schenkingsakte van de hertog
van Brabant aan de abdij van Tongerlo van 1232 wordt gesproken van “Odenhout”. In de
schenkingsakte van de hertog van Brabant aan de heer van Hoorne van 1269 staat geschreven
“Eudenhout”. De ‘e’ staat er wellicht ter verlenging van de klinker. Er staat dus “Uudenhout”.
De Loonse en Drunense duinen
De oorsprong van de Loonse en Drunense duinen ligt ten tijde van het oude landklimaat, toen
de Maas nog maar een kleine rivier was (tot 400 n.C.). Het land was bebost met els, iep en eik. Er
woonden mensen, vooral aan de oevers van de Maas, die leefden van de jacht en van de
landbouw. De landbouw was primitief. Wij kunnen tegenwoordig jarenlang vruchtbaar gebruik
maken van een akker, maar destijds ging dat anders. Een stuk bos werd omgehakt of verbrand
en geschikt gemaakt voor landbouw. Een jaar maar. Daarna bleef dat land braak liggen. Zo
ontstonden door de eeuwen heen grote braakliggende gebieden, onder andere in het noordwesten van Brabant aan de Maas. Dit verschijnsel heet roofbouw. Met het latere zeeklimaat
kwam er niet alleen veel water, maar ook veel wind, stormen. De wind had vrij spel op het
braakliggend terrein en veroorzaakte zandverstuivingen. Het gebruik ervan als zandafgraving, om
met het zand hoeven te versterken en tegen het water te beschermen, heeft de aantasting van het
oorspronkelijke landschap versterkt. Dat heeft eeuwenlang geduurd. In 1250 is er sprake van dat
de bewoners “nabij de venloen” zich bedreigd voelen door het oprukkende zand. In 1390 is de
dorpskern van Venloen in zuidwestelijke richting verplaatst, en zo is het huidige (Ven)Loen op
Zand ontstaan.
Het Kwartier van Oisterwijk
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Omstreeks 1200 dienen zich hele grote veranderingen aan. Midden Brabant is opgeschrikt door
oorlogen tussen het hertogdom Brabant, het hertogdom Gelre en het graafschap Holland. Het is
de Brabantse hertog Henrik I die in augustus 1202 de beslissende veldslagen weet te winnen. De
gebieden van Den Bosch, Tilburg en oostwaarts tot aan Limburg gaan definitief behoren tot het
hertogdom Brabant. Hertog Henrik I reorganiseert het openbaar bestuur in het gebied, dat we
zijn gaan kennen als ‘de Meierij van ‘s-Hertogenbosch’. De Meierij wordt verdeeld in vier
kwartieren. De plaats Oisterwijk is in het jaar 1213 aangewezen als het bestuurlijk centrum van
het westelijke kwartier van de Meierij van Den Bosch. De hertog vormt er een nieuwe
marktplaats (De Lind), pal ten oosten van het bestaande kerkdorp Oost-Tilburg. De marktplaats
en het kerkdorp smelten spoedig samen tot de relatief grote plaats Oisterwijk, dat in 1230 stadsrechten verkrijgt.
De ontginning van Udenhout en Biezenmortel
Met de vorming van de Meierij en de Kwartieren komt de hertog van Brabant in deze regio
stevig in het zadel te zitten, bestand tegen steeds weer nieuwe aanvallen van Holland en Gelre.
De hertog verkrijgt ook steeds meer rechten en zeggenschap. Hij geeft gronden aan kloosters
met de bedoeling deze in cultuur te brengen, er te zaaien en te oogsten en aldus bij te dragen aan
een economische vooruitgang en betere leefomstandigheden. De kloosters fungeren als een
soort projectontwikkelaars. De hertog geeft ook gronden aan vrienden, schepenen en poorters,
deels met datzelfde doel van economische benutting, een enkele keer als een echte vriendendienst waarbij verkregen goederen kunnen worden gebruikt als jachtgebied. Het land raakt meer
en meer bewoond en vormt daardoor ook een buffer tegen de vijandelijke indringers uit Holland
en Gelre. Zo heeft de hertog van Brabant schenkingen gedaan om de gronden in Udenhout en
Biezenmortel te ontginnen.
Tot op de dag van vandaag is die ontginning in het landschap herkenbaar. De natte gronden
maakten een gestructureerde aanpak ervan noodzakelijk. Het gevolg daarvan is een systematische
indeling van het landschap: lange stroken, gescheiden door paden en sloten, en allemaal van
vergelijkbare afmeting. Dit soort strookvormige ontginning heet “waldhufen”, zogenaamde
hoevestroken in bossen. Als er in een schenking van de hertog van Brabant sprake is van ‘drie
hoeven land’ dan bedoelt men een landgoed bestaande uit drie hoevestroken. Een hoevestrook is
een economische eenheid, waarin een compleet landbouwbedrijf kan worden uitgeoefend.
Binnen een hoevestrook is er akkerland, weiland, hooiland en soms een stuk bos voor hakhout.
Hier ligt de basis voor het latere karakteristieke, gevarieerde Brabantse landschap.
De eerste schenking in 1232
In 1232 komt Udenhout voor het eerst zwart-op-wit in een akte voor. Het betreft een schenking
door de hertog van Brabant aan de Norbertijnenabdij van Tongerlo. Op 5 maart 1233 bevestigde
paus Gregorius IX de schenking aan de abdij van Tongerlo. De perkamente akte met het loden
pauszegel wordt bewaard te Tongerlo. Een deel van Udenhout is bestemd voor ontginning,
waardoor het gebied economisch tot bloei kan komen. De omvang van de schenking was zes
hoeven groot, en kan worden gesitueerd aan de rand van de oude “gemeint”, de Kreitehei ter
hoogte van de huidige Berkhoek. Diverse lokale benamingen herinneren nog aan de oude
Zeshoeven van de abdij van Tongerlo, zoals de Udenhoutse en Berkelse Zeshoevenstraat. In
1233 verkrijgt de abdij van Tongerlo nog meer bezittingen in Udenhout, aangeduid als
“gebruiksrecht”, hetgeen algemeen begrepen wordt als “het recht op houtkap”.

12
Vanaf 1299 zien we in de oude aktes, dat de abdij gronden in bewerking geeft om er gebouwen
op te zetten en economisch nuttig te maken. In 1306 verkreeg Hendrik Toyte uit Berkel 12
bunder land op “Aschhout” (Ascotsesteeg); Diederik van de Venne 24 bunder; Jan Lombarts de
helft van de houtopstand. Ook andere grootgrondbezitters, die voor die tijd door de hertog
waren begiftigd, bewandelden dezelfde weg als de abdij van Tongerlo. Gielis Utenlyeminghe,
poorter van Leuven, en zijn broer Jan Blancaert, poorter van Mechelen, hebben in 1299 vier
hoeven land verkregen. Die verkochten zij in 1306 aan Jan Blonde uit Waalwijk. Het goed was in
bewerking gegeven aan Jan Veire en aan Nicolaas, de zoon van Berthe.
Grote landgoederen
Door de schenkingen ontstonden grote landgoederen in Udenhout. In 1299 is voor het eerst
sprake van een landgoed in de Mortel, in bezit van de familie Van Oisterwijk, nazaten van de
Heren van Tilburg. In 1307 ontmoeten we Jan van der Plassche, een broer van hertog Jan I en
schout van Den Bosch, aan de Gijzelsestraat. In 1309 verkrijgen de lieden van Haaren gronden
op ‘t Hooghout, de latere Gasthuishoeven. In 1312 is sprake van het zeer grote landgoed ‘t
Clappend Scoor, aan de Schoorstraat strekkend van de Zandlei tot aan de duinen, in bezit van de
familie Ghiselberth Liescep de Busco. De oude leenboeken vermelden al voor 1335 het
omvangrijke landgoed de Vorsselaer midden in Biezenmortel.
In 1380 staat in een akte de zinsnede: “een beemd bij Clappenscoer tussen Mette Pallarts en de
erfenissen genoemd de Strijthoeven”. Het is de eerste keer dat het landgoed “De Strijdhoeven”
staat vermeld. Het landgoed is oorspronkelijk het grootste van het dorp, strekkend van de
Waalwijkseweg tot dicht bij de Gommelsestraat en van de Slimstraat/Groenstraat tot aan de
Zandlei. Dit landgoed moet zijn bedoeld in de schenkingsakte van de hertog van Brabant aan
Willem van Hoerne bij gelegenheid van diens huwelijk in 1269. Gedurende de strijd om het bezit
van noordelijk Brabant is het de heren van Hoorne (Horn) gelukt om hun heerlijkheid zelfstandig te houden, en niet te laten opgaan in Brabant of in Opper-Gelre. De Van Hoornes waren
een rijk en machtig geslacht, bevriend met de hertog van Brabant; zij hebben in oorlogen vele
malen aan de zijde van Brabant gestreden. Als tegenprestatie begunstigde de hertog de Van
Hoornes met goederen in Brabant. Op 4 mei 1269 beleende hertog Jan I van Brabant Willem,
Heer van Hoorne, bij diens huwelijk met “Villam de Venloen, met alle woestyne, heide, moer en
wildernisse en toebehoorte, gelegen tussen het bos van Eudenhout en de grondenloze merken,
met het derde deel der tienden van Tilborch en de bouwlanden in Eudenhout met bossen en
beemden”. Het gaat om de versterkte hoeve, later het kasteel van Loon op Zand, met
bijbehorende rechten en gronden, dus ook gronden in Udenhout. De Heer van Hoorne heeft er
niet onmiddellijk gebruik van gemaakt, maar pas later, in 1301, 1314 en 1335. En dan blijkt dat
ook gronden in Biezenmortel bij de schenking van 1269 zijn betrokken. De geschiedenis van de
Strijdhoeve kan via aktes worden gevolgd vanaf 1421 als Roelof Taye eigenaar is van een dan al
veel kleinere Strijdhoeve ten noorden van de Schoorstraat, strekkend van de Groenstraat tot aan
de Lei. Er is dan sprake van een Grote Strijdhoeve, waar later in de 18e eeuw het kasteel is
gebouwd, en de Kleine Strijdhoeve, voor aan de Schoorstraat.
‘t Winkel, de eerste kern
De meeste eigenaren van de landgoederen maken hun bezit economisch nuttig, met houtkap en
landbouw. Er vormen zich kleine kernen van enkele boerderijtjes, waarvan de pachters werken
voor de eigenaar van het landgoed. Deze pachters maken gebruik van natuurlijke grondstoffen,
zoals turf in de Brand. Er ontstaan nieuwe voorzieningen, zoals molens en herbergen. De
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Kreitenmolen bestaat al in 1348. Geleidelijk aan ontstaat de gemeenschap van Udenhout en
Biezenmortel als een buitenwijk van Oisterwijk. Het dorp begon heel langzaam te groeien. In
1230 waren er nog slechts enkele boerderijen, in 1480 al 114 en in 1556 is het aantal gegroeid tot
130.
Als later Udenhout op oude landkaarten staat vermeld, dan is dat bij herhaling ter hoogte van ‘t
Winkel. Vanuit Oisterwijk ging men in die tijd nog niet over de Kreitenhei maar over de
Heusdensebaan naar Udenhout. Bij het Winkel lagen drie buurtschappen: het Winkel zelf, de
Mortel en de Winkelsche Hoek. Even voor ‘t Winkel kon men rechtsaf over het Hooghout naar
de Gijzelsestraat. Bij ‘t Winkel rechtdoor kwam men voorbij de Gomelaer en kon men door naar
Giersbergen. Vanaf ‘t Winkel door de Winkelsesteeg kwam men over ‘t Endeke, vanwaar men
door de Brandsesteeg naar de Brand kon. En bij ‘t Winkel linksafgaand ging men door de
Cruysstraat, het Helmonds Broek, het goed van Vannys, de oude Strijdhoeve en de Kuil
passerend, richting Loon op Zand. Kortom, ‘t Winkel was echt een knooppunt van wegen.
Udenhout, zoals het op de eerste landkaarten staat aangegeven, is niet meer dan een straat. Die
straat doorkruist diagonaal het gebied, gelegen tussen de weg Oisterwijk-Heusden (Heusdensebaan) en de weg Oisterwijk-Waalwijk (Waalwijkseweg). Deze Cruysstraet moet ongeveer gelopen
hebben vanaf de Heusdensebaan over ‘t Winkel en dan door de Mortel. Na de Mortel kruist de
Cruysstraet de huidige Kreitenmolenstraat om vervolgens over de Van Heeswijkstraat de
Slimstraat over te steken en, via de Kuilpad, door de Kuil de huidige Loonse Molenstraat te
bereiken.
Door de eeuwen heen zijn de oude landgoederen van Udenhout en Biezenmortel -op twéé na
(de Strijdhoef en het Hooghout)- allemaal uiteengevallen. Er vormden zich buurtschappen: ‘t
Endeke, ‘t Gommelen, d’n Biezenmortel, de Gijzel, Scheurenhoeve, ‘t Hooghout (‘t Hôg-end),
Winkelsche Hoek, Brabantshoek, ‘t Winkel, de Mortel, d’n Berkhoek, het Boerenverdriet, de
Kuil, de Waalwijkseweg, de Houtsestraat, de Molenstraat, d’n Loonsen Hoek, ‘t laag Schoor, ‘t
hoog Schoor, d’n Duin, de Knijperij, d’n Brand, de Zandkant.
Over oorlog en armoede
Voor de versnippering van de landgoederen, die in de loop der eeuwen geleidelijk aan heeft
plaatsgevonden, zijn diverse redenen aan te wijzen. Een heel natuurlijke reden is vererving.
Belangrijker voor het lot van grote landgoederen zijn economische redenen in tijden van armoe,
lage opbrengsten uit de hoeven als gevolg van lage graanprijzen of hoge inflatie. En sommige
landgoederen konden geen standhouden in een van de vele oorlogen. Ook Udenhout en
Biezenmortel hebben in de loop van de tijd veel last gehad van oorlog en armoede. Hier volgt
een kleine greep uit de algemene geschiedenis.
Het oude hertogdom Brabant was voortdurend in conflict met Holland en Gelre. De ‘vrijheid
Oisterwijk’ was een grensplaats. Van hieruit organiseerde men de verdediging tegen de
Hollanders die regelmatig aanvielen vanuit het Hollandse Heusden. De route tussen Oisterwijk
en Heusden liep over de Heusdensebaan. Toen de Hollanders in 1388 Oisterwijk in de as legden,
zullen ook de inwoners van Udenhout en Biezenmortel de dans niet zijn ontsprongen.
In de 15e eeuw teisterden bendes Brabant. Met name de Moordbranders waren zeer berucht. Zij
persten grootgrondbezitters af onder bedreiging van het in brand steken van de hoeve. Ook
Maarten van Rossum, legeraanvoerder van de hertog van Gelre, legde in de oorlogen tussen
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Gelre en Brabant brandschattingen op. Dat overkwam in 1543 met de drie Udenhoutse
Perweyshoeven.
In 1568 begon de tachtigjarige oorlog tussen Holland en Spanje. Aanvankelijk bleef Brabant aan
de kant staan van de katholieke koning van Spanje, maar na de verovering van Den Bosch in
1629 komt Noord-Brabant onder Hollands regime. De Holland-gezinden verwezen naar het
Hollandse wapen “de Rode Leeuw”, een naam die ook in Udenhout voorkomt.
Daarna volgden diverse invallen van de Franse legers. In 1672 hebben alle boeren verplicht de
oogst op de akkers verbrand om de Fransen geen overlevingskans te bieden. Maar daarmee
ontstond ook een hongerperiode voor de eigen bevolking. Uit 1674 zijn akten bewaard gebleven,
waaruit blijkt dat de bevolking van Udenhout en Biezenmortel geld inzamelde om door afkoping
te voorkomen dat in Udenhout aan de Franse legers onderdak moest worden gegeven. Intussen
heerste er grote armoede, die een voedingsbodem was voor het ontstaan van vele bendes. Leden
van bendes kwamen uit alle lagen van de bevolking. Ze trokken er ‘s nachts op uit en maakten
Zuid-Nederland onveilig: de Brabantse bende, de Hollandse bende, de Bokkerijders, de Bende
van de Witte Veer, de Bende van Salembier, e.a. Vreemdelingen die in die tijd reisbeschrijvingen
maakten over Midden-Brabant spreken onomwonden hun deernis uit over de verschrikkelijke
armoede die er heerste. Het voedsel bestond uit grof brood van dikwijls meer zemelen dan meel.
Het koren was bestemd voor de koeien. Desondanks was het vee zo verzwakt “dat het met de
berrie naar het land gedragen moest worden”. Mensen hadden ook geen brandstof voor de
winter. In 1716 lezen we dat “de strenge winter vele arme bewoners deed sterven”. Overigens
wisten de mensen van Udenhout en Biezenmortel zich blijkbaar sneller te herstellen dan de
mensen in naburige gemeenten. In 1664 noemden de regenten van Oisterwijk het dorp “zeer
welvarend”. In 1777 staat er geschreven over Udenhout en Biezenmortel: “....De goede gezondheid van de grond maakt dat de bewoners een ruimer bestaan vinden dan die der meeste andere
dorpen in deze landstreek”.
Legendes
Udenhout kent twee legendes.
De ene legende beweert dat kasteel De Strijdhoef is gebouwd op de fundamenten van een oud
klooster. Er is een abrupt einde gekomen aan het vrome monnikenleven in Udenhout. Het
klooster werd vernietigd. De monniken zijn allemaal om het leven gebracht, opgehangen in het
Klapbos. Het Klapbos ligt aan de Kuilpad langs een pad dat van oudsher de Kuilpad (de oude
Cruijsstraet) verbindt met het kasteel. Mijn vader kwam vanaf de Molenstraat altijd over de
Kuilpad naar school. Hij heeft vaak verteld dat er ter hoogte van het Klapbos aan weerszijden
twee doodspalen stonden.
De andere legende verhaalt over het Verzonken Kasteel in de Mortel.
Het was 24 december. Een dikke sneeuwlaag bedekte het landschap en maakte de wegen vrijwel
onbegaanbaar. Zover als het oog reikte was alles wit. Een bittere kou heerste. Mens en dier
zochten beschutting tegen de felle noordoosten wind, die scherp als een mes door kleren en
kieren van huis en stal sneed. In deze kou was een pelgrim onderweg. Vermoeid sukkelde hij
voort, stil hopend nog voor de nacht onderdak te krijgen en een stuk brood om de ergste honger
te stillen. Eindelijk zag hij licht en ging vol goede moed op het kasteel af. De zware klopper viel
op de deur. Na korte tijd ging het kijkvenster open en een norse stem vroeg wat de late bezoeker
wenste. “Om Godswil brood en onderdak”, antwoordde de pelgrim. Kort daarop ging de deur
open en de pelgrim mocht binnen. Hij kwam in een grote zaal, waar een troep mannen en
vrouwen bijeen waren in een wild feest. Zodra het gezelschap in de gaten kreeg wie er binnen
gelaten was, barstten ze in lachen uit. Zij ontnamen de gast zijn staf. De pelgrim was onthutst.
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Hij ontwaarde de attributen van de Bokkerijders en wist in welk gezelschap hij terecht was
gekomen. Zij dwongen de pelgrim mee te doen met de braspartij, maar hij weigerde. In plaats
daarvan wees hij de rovers op hun zondige leven. Hij wendde zich tot de hoofdman, Jozef
Kirchoff, noemde hem een dief en moordenaar, die Gods wetten schond en de heilige
kerstnacht ontheiligde. Razend van woede gaf Kirchoff bevel de pelgrim buiten te gooien. De
pelgrim keerde zich naar het kasteel en vervloekte het met de bewoners, die door de braspartij de
kerstnacht onteerden. Het was alsof de aarde beefde. Het kasteel stortte in. De aarde opende
zich en langzaam verzonk het kasteel in de diepte. De pelgrim legde zich te ruste tussen het
struikgewas in de sneeuw. De volgende ochtend vonden vroege kerkgangers de bevroren
pelgrim. En nog steeds, als je op kerstnacht je oor te luisteren legt op de grond van het
Verzonken Kasteel in de Mortel, dan hoor je nog de klokken luiden.
Deze legende wordt in meerdere plaatsen verteld. De legende is ontstaan ten tijde van de angst
voor de bendes, die met name in de achttiende eeuw in Brabant actief waren. In de Mortel heeft
eeuwenlang een ruïne van een oude versterkte hoeve gestaan. De ruïne is pas opgeruimd met de
werkverschaffing midden negentiende eeuw. Wilhelmina, baronesse van Franckenberg en
Proschlitz, die leefde van 1794 tot 1863, dochter van de tweede burgemeester van Udenhout,
schreef in haar dagboek dat zij als kind speelde op de ruïne in de Mortel die men “Het
Verzonken Kasteel” noemt.
De Cruysstraetse kapel
Ergens halverwege die Cruysstraet, en op enige afstand ervan, is al vroeg in de geschiedenis van
het dorp een kapelletje gebouwd, later aangeduid als de Cruysstraetse Capelle. De redenen voor
deze bouw kunnen divers zijn geweest: een herinnering, een boete of dank. Het kapelletje moet
ongeveer gestaan hebben op de plek waar nu het gemeentehuis te vinden is. Het was toegewijd
aan de H.-Maria. In het jaar 1474 (of mogelijk iets vroeger) is op de plaats van de oude
Mariakapel een nieuwe en wat grotere gebouwd. Een akte, opgemaakt in 1483, maakt melding
van een priester, een zoon van Gijsbert Florys. Deze geestelijke ia dan rector van de nieuwe
kapel, gevestigd in de parochie van Oisterwijk, met name in de Cruysstraet. In later opgemaakte
aktes staat de kapel herhaaldelijk omschreven als “de Cruysstraetse capelle”. Hoewel de kapel al
vanaf 1474 in gebruik was, heeft het tot 6 juni 1488 geduurd, voordat officieel de stichting van
het nieuw gebouwde godshuis plaatsvond. Kort na de officiële stichting van de kapel werd op
het altaar een beneficie (inkomstenrecht voor de priester) van twee missen per week gevestigd,
ter ere van de H.-Lambertus, van de H.-Nicolaas en van Onze Lieve Vrouw. In de loop der tijd
raakte de naam St.-Lambertusaltaar in gebruik.
Oisterwijk was door hertog Hendrik I aangewezen als het bestuurlijk centrum van het westelijk
kwartier van de Meierij van Den Bosch. Voor zaken die met recht, rechtspraak en eigendom te
maken hadden moesten de Udenhouters doorgaans naar Oisterwijk. In de tijd dat er in
Udenhout nog geen notaris was moest men naar Oisterwijk voor het vastleggen van de koop en
de verkoop van grond of het maken van een testament. En toen na 1648 het huwelijk door de
priester niet meer rechtsgeldig was, moest men om te trouwen eerst naar de dominee of naar de
Oisterwijkse schepenbank. Naarmate Udenhout in de loop der jaren groeide, werden geleidelijk
aan een aantal taken aan de plaatselijke gemeenschap overgelaten of overgedragen. Hiervan lezen
we voor het eerst in het jaar 1397, met name in de Schoutrekening van Den Bosch. Om dit
“proces-verbaal” beter te kunnen plaatsen, is het goed te weten dat er sprake was van een soort
“arbeidsdienst”. De bevolking van het hertogdom Brabant was verplicht werkzaamheden te
verrichten ten dienste van het algemeen belang. Zo had men de plicht mee te werken aan het
versterken van de stad Den Bosch. Hertogin Johanna van Brabant, die in dat jaar regeerde, had
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de bevoegdheid mensen te laten oproepen voor het klaren van een bepaald karwei. De
gezworenen (beëdigde inwoners die bij belangrijke zaken werden geraadpleegd door de schout
en zijn schepenen) van een dorp dienden in een dergelijk geval mensen uit hun dorp aan te
wijzen voor het klaren van de klus. In het jaar 1397 staat in het eerder genoemde proces-verbaal
in de Schoutrekening van Den Bosch te lezen dat de gezworenen van Udenhout zijn
veroordeeld, omdat zij haar “gebueren” (de plaatselijke bevolking) verlof hadden gegeven thuis
te blijven, ondanks het gebod van “mijn vrouw” (de hertogin), en voor dit alles bovendien nog
geld hadden afgetroggeld. De oproep van hertogin Johanna was kennelijk een flop geworden
door het omkoopschandaal van de gezworenen van Udenhout.
De archiefstukken maken ook duidelijk dat het vastleggen en het innen van plaatselijke
belastinggelden al vroeg een zelfstandige taak was van de Udenhoutse gemeenschap. De gemeenschap benoemde daartoe vier zetters alsmede twee borgemeesters. De zetters moesten de
belasting uitzetten voor de vier kwartieren van Udenhout: het Houtsestraatkwartier, het
Molenkwartier, het Winkelskwartier en het Biezenmortelskwartier. De belasting uitzetten
betekende het vaststellen hoeveel belasting elk gezin moest betalen. De taak van de twee
borgemeesters bestond vervolgens uit het innen van die belasting, een in het
Houtsestraatkwartier en het (Kreiten)Molenkwartier en de ander in het Winkelskwartier en het
Biezenmortelskwartier. Zij verantwoordden de inningen in het borgemeestersboek. De
borgemeesters hielden het geld onder zich en betaalden uit “op ordonnantie”, dat wil zeggen in
opdracht van het regentencollege bestaande uit de twee borgemeesters en de vier zetters. Het zal
duidelijk zijn dat het ambt van borgemeester geen pretje was. Voor 1615 was de ambtsperiode
van de borgemeesters een half jaar, daarna een jaar. Op 29 oktober 1626 stellen twee
borgemeesters, twee zetters en “enige nageburen in den gehuchte van Udenhout” vast, dat wie
borgemeester of collecteur is geweest de eerstvolgende vijf jaren vrij zal zijn van die dienst;
vroeger duurde die vrijstelling maar drie jaar. Een maand later besluiten bovengenoemde
regeerders en nageburen hun mede-ingezetene Jan Adriaen Laureys Mattheeuwsen aan te stellen
“om te wesen een voirganger ende voirstandere des dorps”. Hij moet de borgemeesters bijstaan
in politieke, militaire en andere zaken. Hij moet aanwezig zijn op de kwartiers- en
dorpsvergaderingen, notitie houden van zaken die Udenhout betreffen. Hij “moet stucken
gescriften ende munimenten bewaren”. Zijn salaris bedraagt 10 stuiver per dag, en de kosten die
hij voor zijn functie moet maken, zijn voor rekening van het dorp.
Er waren in die tijd nog andere dorpsbestuurders. Zo was er een functionaris belast met het
beheer van de Lei. Hij was leimeester. Op 3 juni 1600 verschenen ten huize van Jan Joachims
van Esch in Oisterwijk een achttal oudere mannen om op verzoek van de borgemeesters van
Udenhout en Berkel een verklaring af te leggen over de schouw van de Lei, naar aanleiding van
een klacht van de ingezetenen. Deze personen verklaarden “dat binnen Udenhout ende Berckell
altijt is geweest een oude costume (gebruik) ende usantie (gewoonte), dat die gemeyne nabueren
van Udenhout ende van Berckell hebben onder malcanderen geordineert ende gecommitteert
twee nagebueren van Udenhout ende eenen nabuer van Berckell, die zij noemden leimeesters,
dewelcke drie nagebueren altijt hebben begaen ende bescauwt den leistroome, met alle
toebehoorten, loopende doir Udenhout totte Runserse (Runsvoortse) brugge toe, nae ouder
behoorten ende den nagebueren aldair beschauwt ende die bruecken onder mallcanderen hebben
doen betalen ende daarvoor geexecuteert ende gepant hebben”.
De H.-Geestmeesters waren belast met de armenzorg. In 1610 blijkt dat de armenzorg van
Udenhout in handen van Oisterwijk is, en tevens dat vroeger Udenhout daarin zelfstandiger was.
Op 29 oktober 1610 richten de borgemeesters van Udenhout en Berkel, alsmede een groot
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aantal ingezetenen, een verzoekschrift tot de pastoor, de H.-Geestmeesters en de schepenen van
Oisterwijk, waarin zij “ten behoeve van hun schamele ingezetenen begeerden" te worden
hersteld in hun “oude gerechtigheyt.... gelyck hetselve voermaels plagh te geschieden”. Het
verzoek kwam er op neer dat zij een deel van de beschikbare gelden en goederen wilden
ontvangen om naar eigen inzicht binnen het dorp te verdelen.
Nadat de Cruysstraetse Capelle in 1488 was vernieuwd en vergroot, zijn de zetters en
borgemeesters en andere dorpsbestuurders de kapel gaan gebruiken voor hun vergaderingen en
bijvoorbeeld ook om verantwoording af te leggen aan de bevolking. In de akten staat te lezen dat
“heden deze verantwoording is gedaan in de kapel van Udenhout voor de gemeenschappelijke
bevolking, hier vertegenwoordigd in de persoon van, enz.”. De kapel functioneerde als “een
klein raadhuis”.
Als gevolg van het meer intensief gebruik van de kapel ontstonden er paden en wegen in de
bossen en door de velden richting Cruysstraetse kapel. Die kerkepaden vormden bij de kapel een
knooppunt van wegen. Dit kruispunt is de oorsprong van het huidige centrum van het dorp.

II EEN ZELFSTANDIGE PAROCHIE (1722)
Geloof in de schuur
In 1648 is de Vrede van Munster gesloten, waarmee een einde kwam aan de Tachtigjarige oorlog.
Brabant valt voortaan als generaliteitsland onder de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Het Rooms Katholieke geloof mocht men niet meer in het openbaar belijden. Alle
katholieke kerken gingen over in protestantse handen. Ook de Cruysstraetse kapel in Udenhout
viel ten offer aan de Nederduits Gereformeerden. In het begin bediende Petrus Cuyk, de
dominee van Loon op Zand, de Udenhoutse “protestantse kapel”. Uit een getuigenverklaring
van 1680 blijkt, dat er tot enkele jaren daarvoor, slechts twee- of driemaal per jaar werd gepreekt.
In 1680 gebeurde dat elke veertien dagen voor 20 tot 30 toehoorders.
In 1672-1678 stonden de Staten van Holland onder druk. De Engelsen vielen de Republiek aan
vanuit zee. Over land waren het de Fransen en enkele Duitse staten, die het grondgebied
belaagden. Daardoor had Den Haag geen tijd om nauwlettend toe te zien op de naleving van het
verbod om het katholieke geloof te belijden. De “Roomsen” maakten van deze situatie gebruik
en bouwden kerken in schuren en kelders en op zolders. Ook in Udenhout is zo’n schuurkerk
gebouwd of een bestaande schuur omgebouwd tot kerk. Aan de buitenkant was het een gewone
schuur: zware eiken balken uit de nabije bossen, wanden van leem, gestreken over vlechtwerk
van hout en alles afgedekt met een strodak. Toen in 1678 voor Holland het meest acute
oorlogsgevaar was geweken, bleek Nederland bezaaid met schuurkerkjes. De overheid koos er
voor de schuurkerkjes oogluikend toe te staan, weliswaar onder betaling van een zogenaamde
recognitiebetaling (een omkoopbedrag).
De eerste Udenhoutse schuurkerk was er al voor 1677 en stond op het erf van Jan Willem
Berghmans. Dit stuk grond lag tussen de Cruysstraetse kapel en de Kreitenmolen. Waarschijnlijk
ter hoogte van de panden 22/24 aan de huidige Kreitenmolenstraat.
Conflict met de Oisterwijkse parochie
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De Rooms Katholieke gelovigen, woonachtig in Udenhout, maakten officieel deel uit van de
parochie van Oisterwijk. Met het groter en zelfstandiger worden van het dorp nam de behoefte
aan een eigen pastoor toe en deden de katholieken hun best een eigen pastoor te krijgen. Daar
waren behalve de Oisterwijkse pastoor nog twee partijen bij betrokken, te weten de StatenGeneraal als overheid, en de abt van de St.-Geertrui-abdij te Leuven, waar het patronaatsrecht
over Udenhout berustte. De borgemeesters, de zetters en de kerkmeesters van Udenhout en
Berkel vroegen op 17 juni 1677, nadat zij een schuurkerk hadden gebouwd, aan de StatenGeneraal om een eigen pastoor. Dat leidde tot niets. Feitelijk was er een priester in Udenhout,
ene Cuylaerts, die in Udenhout woonde en die regelmatig in de schuurkerk de mis zal hebben
gelezen. De geestelijke was echter niet door de abt van Leuven uitgezonden. Op 1 juni 1678 liet
een gecommitteerde van Leuven enkele mensen uit Kerkhoven (Oisterwijk) getuigen dat een dag
ervoor door de heer Cuylaerts twee missen waren gelezen en dat de communie aan verscheidene
personen was uitgedeeld. Ook zou hij de biecht hebben gehoord. Dit alles “in het oratorie van
en binnen Udenhout”. Op last van de Oisterwijkse pastoor werd Cuylaerts gedwongen uit
Udenhout te vertrekken. Enige inwoners gingen daarop naar Leuven en vroegen aan de abt om
een priester naar Udenhout te zenden. In het verzoek staat “alsoo die nu alder was moste
verhuysen” (Cuylaerts was gedwongen te vertrekken). De afvaardiging kreeg vanuit Leuven de
belofte mee dat tegen Pasen een priester zou worden gezonden, hetgeen echter niet gebeurde.
De Udenhouters ondernamen een nieuwe poging, nu in een benadering van de pastoor van
Helvoirt. Deze pastoor was kanunnik van Leuven. Ook deze poging mislukte. De Udenhoutse
regenten boden de Helvoirtse pastoor zelfs 150 gulden per jaar, maar kregen ten antwoord dat
zulks nooit en te nimmer zou geschieden. Voor de Udenhouters bleef er niets anders over dan
zich te onderwerpen aan het gezag van de pastoor van Oisterwijk. Met de hier beschreven
conflictsituatie mag mogelijk in verband worden gebracht dat omstreeks 1680 meer Udenhouters
naar de kerk gingen in de protestantse Cruysstraetse kapel, waar dan om de twee weken een
dominee preekt voor 20 tot 30 toehoorders.
Al de mislukte pogingen een eigen pastoor te krijgen betekenden niet dat de Udenhouters zich er
bij neerlegden. Integendeel, de sluimerende weerstand tegen de ontstane situatie kwam in de
jaren 1705-1710 opnieuw tot uitbarsting. De Oisterwijkse pastoor Johan de Winter blijkt de
schuurkerk van Udenhout met geweld in bezit te hebben genomen. Hij had de kerk van een
ander slot voorzien. Bovendien had hij, om her-inbezitneming te voorkomen, een “kwezel”
geposteerd in het voorhuis van de schuurkerk. In zijn preek gebruikte pastoor De Winter niet
mis te verstane scheldwoorden om uitdrukking te geven aan zijn hekel aan de parochianen van
Udenhout. Hij noemde ze “stylooren” en nam zich voor, zolang hij daar pastoor was, dat “die
van Udenhout geen goet soude doen”.
De eigenaar van de schuurkerk, Jan Willem Berghmans, raakte door het optreden van pastoor
De Winter zijn eigendom kwijt. Berghmans spande een gerechtelijke procedure aan om zijn
eigendom terug te krijgen. Hij won.
27 juni 1723: een eigen pastoor
Het overlijden van Jan Willem Berghmans is misschien de reden dat men tussen 1707 en 1709
gebruik is gaan maken van een nieuwe schuurkerk, staande op het erf van Elias Brocken,
gehuwd met Jenneken Berghmans, een nicht van voornoemde Jan Willem Berghmans. Hij had
het erf, gelegen ter linkerzijde vooraan in de Slimstraat en grenzend aan dat van zijn echtgenote
Jenneken, in 1707 gekocht.
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Enkele jaren daarna sterft Elias Brocken. De weduwe Jenneken Berghmans hertrouwt in 1713
met Jan Aert Robben. Door dit huwelijk was Jan Aert Robben eigenaar geworden van de
schuurkerk. Jan Aert Robben heeft een broer, Elias Robben, die in 1721 pastoor is te Empel. In
welke mate de hier beschreven wijzigingen in de familie-omstandigheden een rol hebben
gespeeld bij de Udenhouters om opnieuw een poging te ondernemen een eigen pastoor te
krijgen is niet bekend. Wel staat vast dat Elias Robben uit Empel, de heerbroer van Jennekens
tweede man, door inwoners van Udenhout is voorgedragen bij de Staten-Generaal om benoemd
te worden tot pastoor in hun dorp. En zowaar, nu lukte het. Op 15 januari 1722 stonden de
Staten-Generaal aan Elias Robben toe te Udenhout en Berkel “den Roomschen Godsdienst te
assisteren ende exerceren”. In aansluiting daarop is, bij akte van 7 juli 1722, deze toelating van
Elias Robben door de apostolisch vicaris Govaers bekrachtigd. Zowel in de toelatingsbeslissing
van de Staten-Generaal als in de bekrachtigingsakte van de apostolisch vicaris zaten addertjes
onder het gras. De Staten gebruikten het woord “assisteren”, terwijl de vicaris zijn bekrachtiging
van de toelating beperkte tot prediken en het bedienen van de stervenden. Dit betekende
enerzijds dat de benoeming van Elias Robben aan de abdij van Leuven was onttrokken en dat de
diensten niet langer vanuit Oisterwijk behoefden te worden verricht. Maar anderzijds hield het
in, dat het de bedoeling was, waarbij Elias Robben assistent van de Oisterwijkse pastoor zou
blijven. De pastorale functies zoals dopen, trouwen, biecht horen, communie uitreiken en
begraven bleven voorbehouden aan de Oisterwijkse kerkelijke gezagsdrager. Van die beperking
in zijn bevoegdheden heeft Elias Robben zich niets aangetrokken. Daardoor kwam hij uiteraard
doorlopend in conflict met de pastoor van Oisterwijk. Een bemiddelingspoging van de apostolisch vicaris Govaers leidde tot een akkoord, dat Robben assistent van de Oisterwijkse pastoor
was. Pastoor Robben ging echter rustig zijn eigen gang en deed de gehele pastorale bediening,
daarin gesteund door de inwoners van Udenhout. De gang van zaken was uiteraard in het geheel
niet naar de zin van de abt van de Sint-Geertrui-abdij in Leuven. Die wendde zich met een bezwaarschrift tot de Staten-Generaal, dat op 17 juni 1723 werd afgewezen. Deze afwijzing had tot
gevolg dat de apostolisch vicaris zich voldoende vrij achtte. Op 27 juni 1723 stelde de vicaris dan
ook Elias Robben aan tot pastoor te Udenhout. In tegenstelling tot zijn vorige akte, die van 7 juli
1722, gebruikte hij nu termen zoals “pastoor”, “parochie” en “parochianen”.
De Oisterwijkse pastoor De Winter was intussen opgevolgd door pastoor Johan Smits. Deze was
duidelijk in de voetsporen van zijn voorganger getreden en bleek niet van plan om de
Udenhoutse zelfstandigheid te accepteren. Hij bleef Elias Robben als zijn assistent beschouwen
en daarmee Udenhout tot zijn werkterrein rekenen. De Udenhouters weigerden evenwel om
enige verplichting jegens de Oisterwijkse pastoor te accepteren. Ze weigerden dan ook om de
jaarlijkse accijns en de turf aan pastoor Smits te betalen. Het moest vroeg of laat tot een
uitbarsting komen. Uitgerekend op het feest van Onnozele Kinderen, op 28 december 1723,
verscheen pastoor Smits in de Udenhoutse schuurkerk, kennelijk met de bedoeling om de
Onnozele-Kinderenmis te lezen. Om dit te beletten maakten aanwezige kerkgangers zich
meester van de misgewaden. De eigenaar van de schuurkerk, Jan Aert Robben, beriep zich op
zijn eigendomsrecht en riep de Oisterwijkse pastoor toe: “Ick verbied u het kerckenhuys, dat gij
daer voortaen sult hebben uyt te blijven, want ‘t is mijn huys”. Pastoor Smits wilde van geen
toegeven weten en besloot de mis toch te gaan lezen. Toen wierp pastoor Elias Robben zich
eveneens in de strijd en pakte het misboek af en stuurde er iemand mee weg. De
onverkwikkelijke situatie nam een einde toen twee kerkmeesters, Leendert Smits en Adriaan
Anthonis van Iersel, zich officieel tot pastoor Smits wendden met de verklaring: “Wij danken u
uyt naem van de gemeente voor uwen dienst. Wij hebben uwen dienst niet meer van doen”.
Eerste bestuurlijke erkenning
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De secretaris van het Kwartier van Oisterwijk was tevens secretaris van Udenhout en beheerde
alle archieven sedert ca. 1690 in Oisterwijk. De ervaring leerde dat de Udenhoutse regenten in
hun streven naar zelfstandigheid weinig steun hadden te verwachten van hun secretaris. Hij
kwam zelden of nooit naar Udenhout, maar liet zich steeds vertegenwoordigen door zijn
gezworen klerk. Op 31 december 1745 namen de regenten van Oisterwijk het besluit dat de
secretaris voortaan elke tweede donderdag van de maand zitdag in Udenhout zou houden.

III DE GEMEENTE UDENHOUT (1803)
De Franse Revolutie
In de loop van de 18e eeuw hebben zich een reeks ingrijpende maatschappelijke veranderingen
voorgedaan. De Industriële Revolutie was begonnen, een versnelde ontwikkeling op technisch
en economisch gebied, die leidde tot industrialisatie van de produktie van goederen. Engeland
liep voorop. In plaats van thuiswerkers, in gilden georganiseerde zelfstandige ambachtslieden,
kwamen er fabrieken, met enkele werkgevers (de kapitaalverschaffers) en veel werknemers. De
produktie in fabrieken bracht ook veranderingen in de handel. Goederen moesten over grote afstanden worden vervoerd. De toegenomen handel zou de behoefte doen ontstaan aan snelle
vervoermiddelen. Naast deze vooral economische ontwikkelingen ontstond een andere
denkwijze, bekend onder de naam Verlichting, die zich vooral kenmerkt door een optimistisch
vertrouwen in het kunnen van de mens. Een en ander leidde ondermeer tot een streven naar
onderwijs voor iedereen en naar een bestuur waarin alle groeperingen in de samenleving zijn
vertegenwoordigd. Het nog middeleeuws aandoende bestuur van een vorst en zijn vertrouwelingen, die voor zichzelf vrijheid van belasting regelden, paste niet meer bij deze tijd. In
Frankrijk leidde dit tot de Franse Revolutie 1789-1795.
De Franse Revolutie bracht in vrij hoog tempo een vernieuwing, die tot op de dag van vandaag
een basis vormt voor onze samenleving. Aspecten daarvan zijn eenheid van bestuur, eenheid van
wetgeving, eenheid van rechtspraak, gelijkheid voor de wet voor iedereen, godsdienstvrijheid en
onderwijs. De eerste drie aspecten komen er op neer dat bestuur, wetgeving en rechtspraak niet
langer in één persoon verenigbaar zijn.
De Franse Revolutie bracht Frankrijk in oorlog met de buurlanden Engeland, Spanje, Oostenrijk
en Pruisen. De buitenlandse vorsten vreesden terecht dat de Franse Revolutie kon overslaan naar
hun landen, en dat derhalve in navolging van de Franse koning ook hun laatste regeringsdagen
waren geteld. Er kwam militair geweld onder leiding van keizer Napoleon Bonaparte. Oostenrijk
viel in 1805, Pruisen in 1806. De mislukte aanval op Rusland vond plaats in 1807. In 1810 werd
Holland ingelijfd bij Frankrijk. Op veel plaatsen kwam familie van Napoleon op de troon. In alle
geannexeerde en geallieerde landen werden de hervormingen van de Franse Revolutie
doorgevoerd, die de laatste restanten van oude bestuurssystemen opruimden. In 1815 kwam er te
Waterloo een eind aan het korte imperium van Napoleon, maar de verworvenheden van de
Franse Revolutie waren over geheel Europa verspreid.
Evenzeer als in Frankrijk was er ook in Holland sprake van groeiende afkeer van de oude feodale
structuren onder de stadhouders. De hervormingsgezinden verenigden zich tot “de Patriotten”.
Zij konden voor het eerst echt een vuist maken in 1785. Stadhouder Willem V zag zich
gedwongen Den Haag te verlaten. De Pruisische koning, broer van zijn vrouw Wilhelmina,
kwam te hulp en de Patriotten sloegen op de vlucht, met name naar Frankrijk. In 1795 keerden
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de Patriotten met zegevierende Franse legers terug. Willem V vluchtte naar Engeland en zo
kwam er een eind aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Als in oktober 1813 Napoleon bij Leipzig een beslissende nederlaag lijdt, herwint Nederland de
vrijheid. Op 1 december 1813 wordt de zoon van stadhouder Willem V tot soeverein vorst
uitgeroepen.
Udenhout zelfstandig
Nadat Holland in 1795 een vazalstaat van Frankrijk was geworden, veranderde voor Udenhout
de relatie tot Oisterwijk aanzienlijk In april 1798 ontstond er in het dorp een patriottische sfeer.
Op 3 april verschenen twee vertegenwoordigers namens het Intermediair Administratief Bestuur
van het Voormalig Gewest Brabant en toonden een lastgeving “ter reorganisatie van
onderscheidene municipaliteiten (gemeenten) in dit gewest en waaronder de gemeente Udenhout
mede is begrepen”. Zij ontsloegen het oude bestuur en stelden twee borgemeesters en vier
zetters aan, die na aflegging van de verklaring van onveranderlijke afkeer van het
stadhouderschap in hun ambt werden bevestigd. Elf dagen later, op 14 april 1798, legde de
plaatselijke stemgerechtigde bevolking een verklaring af als volgt:
VRIJHEID! GELIJKHEID! BROEDERSCHAP!
Verklaring, in handen van den president van het plaatselijk bestuur, afgelegd door de
ondergetekende stemgerechtigden:
Ik houd het Bataafse Volk voor een vrij en onafhankelijk volk en beloof aan het zelve trouw. Ik
verklaar mijn onveranderlijke afkeer tegen het stadhouderlijk bestuur, het federalisme, de
aristocratie en regeringloosheid. Ik beloof dat ik in al mijn verrichtingen, hetzij als stemoefenend
burger, hetzij als kiezer, al de voorschriften van de Staatsregeling getrouwelijk zal opvolgen en
nimmer mijn stem zal geven aan iemand die ik houd te zijn een voorstander van het stadhouderlijk, federatief of aristocratisch bestuur.
De eerste die de verklaring ondertekende was Jan Andries van den Bosch. Hij is dan 29 jaar oud,
sinds drie jaar actief betrokken bij het dorpsbestuur; een vechter, die snel warm loopt voor de
verworvenheden van de Franse Revolutie en de afgekondigde verzelfstandiging van het dorp.
Naast zijn bestuurlijke functie neemt hij in 1803 tevens de taak van notaris op zich. Hij blijft
notaris van het dorp tot aan zijn overlijden in 1817. Zijn zoon Andries volgt hem op.
In 1803 volgt de juridische zelfstandigheid van Udenhout:
Bij reglement van het Departementaal Bestuur van Brabant van 22 maart 1803 kwam er een eind
aan de zogenaamde Enighe van Oisterwijk. Udenhout en Berkel kregen een eigen civiele
rechtbank. Jan Andries van den Bosch werd benoemd tot schout-civiel, waaraan vijf schepenen
voor Udenhout en twee voor Berkel waren toegevoegd. Negen dagen later, op 31 maart 1803,
werden borgemeesters en zetters ontslagen en vervangen door een gemeentebestuur van 7 leden
en 4 gecommitteerden. Op 25 oktober 1804 is het aantal leden van het gemeentebestuur
teruggebracht van 7 naar 5.
Als Holland in 1810 is ingelijfd bij Frankrijk komt er een aanschrijving van de Departementale
prefect. Het gemeentebestuur wordt in zijn geheel ontslagen. Daarvoor in de plaats komt een
“maire” (het Franse woord voor burgemeester), met een adjunct. Men benoemt Jan van den
Bosch tot maire van Udenhout. Op 1 januari 1811 volgt de opheffing van de rechtbank. Op 1
januari 1813 wordt maire J.A. van den Bosch opgevolgd door maire J.C.F. van Franckenberg en
Proschlitz, de Udenhoutse kasteelheer. In oktober 1813 herwint Nederland de vrijheid. De door
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de Franse Revolutie en de Franse overheersing aangebrachte bestuurshervormingen zijn dan
verworven goed en blijven gehandhaafd. Dat geldt ook voor Udenhout, verwijzend naar de lastgeving van 3 april 1798. Udenhout is definitief een zelfstandige gemeente.
Het Udenhouts wapen
In de Staatscourant van 12 januari 1815 werden de gemeentebesturen uitgenodigd om aan de
Hoge Raad van Adel te ‘s-Gravenhage opgave te doen van de in de oude steden en dorpen gebruikte stads- en dorpswapens. Als deze niet bestonden of niet bekend waren, mochten de
gemeentebesturen wensen kenbaar maken voor een eventueel nieuw te verlenen
gemeentewapen. Op 20 februari herhaalde de Gouverneur van de provincie Noord-Brabant de
uitnodiging. Op 19 maart 1815 berichtte de Udenhoutse burgemeester “dat deze gemeente
nimmer eenig wapen heeft gehad”. Wat betreft de verlangens omtrent een nieuw
gemeentewapen verzochten de Udenhoutse bestuurders “dat hun eene wapen mag worden
toegestaan, daartoe, ter vereeuwiging der gelukkige omkeer van zaken, voorstaande de
Nassausche Leeuw met het bijschrift Tandem triumphat 1814”. “De gelukkige omkeer van
zaken” heeft betrekking op het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid en de terugkeer
van de Prins van Oranje-Nassau als soeverein vorst. “Het Nassause wapen” doelt op het
oudstbekende stamwapen van het geslacht Nassau, vermeld in 1198, en is een gouden leeuw op
een blauw veld. “Tandem triumphat 1814” betekent “Tenslotte overwint hij 1814”. Er is
duidelijk sprake van een vaderlandslievende bui. Het door Udenhout aangevraagde wapen
vertoonde sterke gelijkenis met het vanouds door Leeuwarden gevoerde stadswapen, het door
Schelluinen gevraagde wapen, alsmede met het rijkswapen. De Hoge Raad van Adel besliste
uiteindelijk dat aan Schelluinen het gevraagde wapen kon worden verleend, dat Leeuwarden zijn
oude wapen bevestigd zag, aangevuld met een kroon, en dat Udenhout een wapen kreeg waarbij
de kleuren van het Nassause wapen waren gewisseld. Een onderschrift of wapenspreuk is alleen
verleend aan die gemeenten, die wat betreft een wapenspreuk op een oude traditie konden
terugvallen, en dat was voor Udenhout niet het geval. Op 21 november 1818 kon de
burgemeester aan de gemeenteraad mededelen dat van de Hoge Raad van Adel een akte was
ontvangen, gedateerd 14 oktober 1818, “waarbij vanwege zijne Majesteit den Koning aan deze
gemeente tot een wapen wordt verleend: een klimmende leeuw van lazuur op een goud veld”.
De gemeenteraad heeft deze mededeling “aangenomen voor notificatie” en besloot “gemelde
akte bij de archieven te deponeren”.
De Udenhoutse vlag
Toen in 1935 ‘s-Hertogenbosch haar 750-jarig bestaan vierde, verraste de feestende stad alle
Noord-Brabantse gemeenten met een vlag. Deze vlag was met de Brabantse kleuren rood en wit
geblokt en vertoonde aan de broekzijde het gemeentewapen van de desbetreffende gemeente.
Tot 1972 heeft dit Bossche geschenk dienst gedaan als officiële Udenhoutse vlag. Op 6 oktober
1972 begon de procedure voor vaststelling van een eigen gemeentevlag. Oorspronkelijk dacht
men aan de kleuren geel en blauw zoals het wapen. Maar toen bleek dat diverse omliggende
gemeenten reeds een vlag hadden waarin die kleuren de boventoon voerden, is hiervan afgezien.
Blauw werd vervangen door groen, verwijzend naar de natuur. Aan de broekzijde werden de
banen geel en groen versierd met de blauwe leeuw van het gemeentewapen en de kleuren van de
beide plaatselijke schuttersgilden St.-Antonius en St.-Sebastiaan (groenrood) en St.-Joris
(geelrood). Het ontwerp heeft men voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel en de Stichting voor
Banistiek. Na enkele kleine wijzigingen heeft de gemeenteraad de vlag vastgesteld op 7 juni 1973.
De vlag is voor het eerst gebruikt in september 1973.
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Kalender 200 jaar gemeente Udenhout
⇒ 3 april 1798 Lastgeving namens het Intermediair Administratief Bestuur van het Voormalig Gewest Brabant ter
reorganisatie van onderscheiden gemeenten, waaronder ook de gemeente Udenhout.
⇒ 14 april 1798 Vrijheidsverklaring door de plaatselijke bevolking.
⇒ 22 maart 1803 Instelling van een civiele rechtbank voor Udenhout en Berkel, onafhankelijk van die van
Oisterwijk.
⇒ 31 maart 1803 Instelling van een gemeentebestuur.
⇒ 1 januari 1811 Holland ingelijfd bij Frankrijk. Ontslag voor het gemeentebestuur. Opheffing van de rechtbank.
⇒ Oktober 1813 Nederland herwint de vrijheid. Herstel van het bestuur.
⇒ 14 oktober 1818 Udenhout krijgt een wapen: een klimmende leeuw van lazuur op een goud veld.
⇒ 7 oktober 1841 De nieuwe waterstaatskerk wordt ingewijd. De kerk werd toegewijd aan de heilige Lambertus.
⇒ 1849-1850 Realisatie van het nieuwe gemeentehuis.
⇒ 22 maart 1852 Kerkelijke scheiding van de parochie Udenhout. Berkel is voortaan een zelfstandige parochie.
⇒ 3 april 1854 Brand op het kruispunt. Vanaf de kerk in de Slimstraat (kerkhofmuur, de pastorie bestond nog niet)
tot aan Castelijns in de Kreitenmolenstraat (naast de oude pastorie, later St.-Felix) gingen alle woningen in
vlammen op.
⇒ 22 Oktober 1862 Stichting van Huize St.-Felix als verzorgingshuis voor bejaarden en zieken en voor lager onderwijs voor meisjes door de Zusters van Liefde uit Tilburg.
⇒ 2 juni 1881 Ingebruikname van de spoorlijn Tilburg-Den Bosch.
⇒ 2 mei 1901 De fraters van Tilburg beginnen onderwijs voor jongens.
⇒ 9 december 1902 Oprichting van de Boerenbond.
⇒ 12 januari 1904 Stichting van Huize Assisië door de Broeders Penitenten uit Boekel.
⇒ 1 augustus 1914 Mobilisatie vanwege de eerste wereldoorlog.
⇒ 25 oktober 1921 Oprichting van het Capucijnenklooster.
⇒ 15 augustus 1925 Opening van Huize Vincentius door de Zusters van de Choorstraat uit Den Bosch.
⇒ 20 november 1932 Lichte aardbeving.
⇒ 28 augustus 1939 Algehele mobilisatie. Veel militairen worden in Udenhout ingekwartierd, met name in de
scholen.
⇒ 10 mei 1940 Tweede Wereldoorlog. De Duitsers vallen Nederland binnen. In de nacht van 11 op 12 mei trekken
de Duitsers door Udenhout.
⇒ 16 september 1944 Begin van de militaire operatie Marketgarden. Op het Udenhouts station wordt een
munitietrein beschoten. 17 september 1944 passeren honderden vliegtuigen in de richting Eindhoven. 18
september 1944 stortten twee vliegtuigen neer nabij ‘t Winkel.
⇒ 26 oktober 1944 bevrijding door de Britse 7th Armoured Division.
⇒ 28 januari 1945 Door het vallen van een V1 verandert in de nacht van 27 op 28 januari omstreeks half drie Huize
Vincentius in een complete ruïne.
⇒ 5 mei 1945 Duitsland capituleert. Nederland vrij.
⇒ 29 november 1969 Het pakhuis van de Boerenbond brandt tot de grond toe af. De schade wordt geschat op 3
miljoen gulden.
⇒ 1 Augustus 1981 Het Rectoraat St.-Jozef (Biezenmortel) wordt een zelfstandige parochie.
⇒ 11 juli 1984 In de middag van woensdag 11 juli 1984 werd Udenhout geteisterd door een vliegende storm
vergezeld van regen en onweer. De lucht werd zwart, geel en groen. De schade in vooral Biezenmortel werd
geraamd op 5 tot 7 miljoen gulden.
⇒ 15 september 1995 Het kabinet keurt de gemeentelijke herindeling goed, waarmee Udenhout en Biezenmortel
per 1 januari 1997 tot Tilburg zouden gaan behoren.
⇒ 22 mei 1996 De Tweede Kamer besluit Udenhout in te delen bij Tilburg, en Biezenmortel bij Haaren.
⇒ 19 december 1996 Laatste gemeenteraadsvergadering.
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Hoofdstuk 2
HET GEMEENTEHUIS
Frans van Iersel
Beschrijving van de groei van de raadkamer van het ‘dorp van den Udenhout’ naar een raadhuis
voor de gemeente Udenhout en later de uitbreiding tot een gemeentehuis. De gemeente Udenhout laat als erfenis in de oude dorpskern een historisch monument na, waar iedere Udenhouter
met recht trots op kan zijn.

De Udenhoutse kapel
In 1803, wanneer in Udenhout het kersverse gemeentebestuur nieuw in functie is, bestaat er
helemaal nog geen raadhuis of gemeentehuis. Tot die tijd was Udenhout een deel van het kwartier van Oisterwijk en bestuurlijk geheel aangewezen op de kwartiersvergadering van schout en
schepenen van Oisterwijk. Op deze vergaderingen behartigde een afvaardiging van de regenten
uit het Houtstraats- en Biezenmortels kwartier de dorpsbelangen van Udenhout. Veel invloed
hadden ze niet, omdat veel regelingen en besluiten van de Raad van Brabant, residerende in Den
Haag, het plaatselijk bestuur bepaalden. De dorpsfinanciën stonden onder streng toezicht van de
Leen- en Tolkamer van ‘s-Hertogenbosch.
Wel staat er in Udenhout een kapel, aan de zuidzijde van het huidige raadhuis, ongeveer op de
plaats waar nu de trap naar het gemeentehuis is gesitueerd. Daar begint de geschiedenis van de
totstandkoming van het Udenhoutse raadhuis.
Deze kapel is een ontwerp van de bekende Boxtelse architect Hendrik Verhees en wordt publiek
aanbesteed op 26 augustus en 8 september 1788. De bouw begint in 1788 en komt gereed in
1789. De kapel dient ter vervanging van de in 1488 gebouwde H.-Lambertuskapel, die aanvankelijk bestemd was voor de katholieke eredienst, maar die in 1648 bij de Vrede van Munster
toegewezen was aan de Nederduits Gereformeerden. Hare Edele Mogende Raden van Staten
dwongen het corpus (de bestuurders) van het dorp Udenhout in 1788 de bouwvallige kapel voor
rekening van het dorp te vernieuwen. De aannemer van het bouwwerk is Jan de Waal, meestertimmerman te ‘s-Hertogenbosch. Het gebouw wordt ingericht voor de protestantse eredienst
met twee nieuwe banken, acht ‘biesen stoelen’, een predikstoel en een afzonderlijke bank voor de
magistraat.
Aan de hand van archiefgegevens en het “Schetsenboek van Hendrik Verhees” moet de
herbouwde kapel er ongeveer als volgt hebben uitgezien. Het gebouw is een octogonale
(achthoekige) centraalbouw. Dat is een plattegrond, waarvan niet de lengterichting overheerst,
maar waarvan alle zijden regelmatig rondom een middelpunt geordend zijn. De achthoek heeft
een grondvlak van circa 9x9 m. Daarop staan de muren met een groot rondboogvenster in iedere
zijde van de achtkant. Op de hoeken zitten vlakke lisenen (een uitgemetselde verticale band
tegen het muurwerk), die een steunbeer moeten suggereren. Een architraaf (balk die op de muur
rust en het verdere lijstwerk draagt) bekroont de stenen onderbouw van de kapel. Het koepelvormige dak is gedekt met leien. Het tamelijk steile dak eindigt in een open achtkantige toren,
vaak lantaarn genoemd. In de voorgevel van de kapel valt het driehoeksveld op, met de
zonnewijzer boven deze gevel en de ruitervierkantjes van de ramen.
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In het torentje van dit koepelkerkje hangen twee luidklokken, in gebruik voor het luiden voor de
eredienst en voor het aankondigen van dorpsberichten, destijds de enige vorm voor het
verspreiden van officiële bekendmakingen. Op de ene klok staat het jaartal ‘1709’. Op de andere
klok staat de tekst: ‘1754, Alexius Petit me fundit’. De heer van Dopff, de kasteelheer van ‘De
Strijdhoef’ heeft deze laatste klok bij de bouw van de kapel in 1789 aan het dorp geschonken. De
schenking symboliseert de verbondenheid van de bewoners van ‘De Strijdhoef’ met de
gemeenschap van Udenhout.
Naast de ingang van de gereformeerde kerk is het wapen van de familie van Dopff ingemetseld.
Daaronder is een grote blauwe steen aangebracht, die herinnert aan de eerste steenlegging op 10
oktober 1788. In de steen, nog aanwezig op kasteel ‘De Strijdhoef’, heeft men de navolgende
tekst uitgebeiteld: “Ter nagedachtenis dat de Hoog Edele geboren Jonkvrouwe Eleonora Gabriëlla
Johanna Sijna, Baronesse van Dopff, den eersten steen aan deze kapel gelegd heeft op den 10 oktober
1788”. En daaronder:
“’t Ontdekte heil geheim van Gods gekruisten Zoon
Te hooren op een troon, die 't hart voor God doet leven
Om hem te dienen, die van Zijne glorietroon
Aan Zondaars 't hoogste heil voor de eeuwigheid wil geven
Is 't oogmerk van dit huis, geheiligd door gebeên
Een edele telg van Dopff lach er de eersten Steen”.

In de sluitsteen boven de toegangsdeur is de datum van de opening uitgehouwen: “1789-5-19”.
In menige publikatie is verondersteld dat de kapel door de kasteelheer is herbouwd. Dat is
onjuist; de gemeente betaalde de kapel, inclusief de aankoop van de gedenkstenen en het
uithakken van de teksten.
In de kapel is direct achter de ingang een houten portaaltje gemaakt, met een ‘kleijn glasraemke’
boven de deur naar de gebedsruimte. In het portaal geeft een deur toegang tot de trap naar de
zolderverdieping. Midden op de zolder staat een houten kast met daarin een horologie, een
torenuurwerk. Het uurwerk geeft elk heel uur aan met het gewenste aantal belslagen en elk half
uur met een enkele belslag. Vanaf de zolder is weer een trap naar een hogere etage aangebracht.
Die hogere etage noemen we dan de toren van de kerk of de 'lantaarn', waarin de luidklokken in
een klokkenstoel zijn opgehangen. Op de koepel staat een zwart ijzeren kruis, met daarop een
vergulde appel en een vergulde haan.
De kapel wordt aan het begin van de 19e eeuw in geringe mate gebruikt voor de eredienst van de
Nederduits Gereformeerde Kerk. Dit kerkgenootschap is later opgenomen in de Nederlands
Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.
Daarnaast gebruikt het zittende dorpsbestuur van Udenhout, vaak aangeduid als de regenten van
Udenhout, de kapel voor het bespreken en afhandelen van de dorpsfinanciën.
‘De gemeents com’
Voor bewaring van belangrijke stukken, zoals akten, rekeningen en waardepapieren beschikt het
dorpsbestuur over een houten kist, vaak genoemd ‘com’ of ‘comme’. Deze kist met drie ijzeren
beugels en drie sloten is in 1717 gemaakt door Jan Schapendonk, meester timmerman te
Udenhout. De kist is ingebouwd in een nis in een muur van de oude kapel, brandvrij afgesloten
met een ijzeren luik.
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Het gebruik van de nieuwe kapel als raadkamer blijft na de herbouw van 1789 bestaan. Ter
bewaring van ‘de gemeents com’ wordt in de achtermuur van de kapel, juist achter de preekstoel
een nieuwe nis met afsluithek gemaakt. Daarbij is de kapel aan de achterzijde iets uitgebouwd.
Nadat de kapel grotendeels voor rekening van het dorpsbestuur is herbouwd, blijft de gemeente
blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van het dak en voor de afvoer van kapwater en heeft
zij de zorg voor de luidklokken en het torenuurwerk. Het overige onderhoud is voor het
protestantse kerkbestuur. Helaas blijft door geldgebrek het gewenste onderhoud achterwege,
zodat in korte tijd het bouwwerk weer in verval raakt.
De openbare school van Udenhout
Udenhout kent in 1803 bij de installatie van het nieuwe gemeentebestuur nog maar weinig
openbaar bezit. Behalve enige losse percelen en diverse obligaties en effecten geeft de gemeente
in 1830 bij een provinciaal onderzoek op, dat men beschikt over “een huis no 121, waarin
geplaatst is de gemeentens raadkamer, de onderwijzerswoning en de school metten
daarbijstaande brandschuurtje (voor brandstof) en aangelegenheden staande en liggende te
Udenhout bij den tooren” (Met de toren wordt de kapel bedoeld). Verder staan er op hetzelfde
terrein een brandspuithuisje tot berging der brandspuiten en verdere blusmiddelen.
Bij nader onderzoek blijkt dat de gemeente al omstreeks de Vrede van Munster (1648) een
openbare school heeft. In de dorpsrekeningen staan voortdurend onderhoudskosten vermeld ten
behoeve van de school en de “schoolhuijsinge”, de gebruikelijke aanduiding voor het woonhuis
van de dorpsonderwijzer met de daaraan verbonden dorpsschool. Het gebouw verkeert in 1754
in een zodanige slechte staat van onderhoud, dat het dorpsbestuur besluit tot afbraak en
vervanging. Na vele verzoeken om toestemming en goedkeuring voor de geldlening voor de
bouw volgt op 30 december 1773 de aanbesteding van de bouw van een nieuw schoolhuis met
school. De bestaande school, die gesloopt moet worden, staat dan op een strookje land, strak in
de hoek van de huidige Slimstraat/Schoorstraat. Globaal aangeduid is dat de plaats waar nu het
raadhuis staat.
De terrein waarop de oude school staat is zeer krap, reden voor de regenten van Udenhout om
naar een ruimere bouwplaats uit te zien. Daartoe gaat een delegatie uit het dorpsbestuur praten
met de eigenaar van een stukje grond, juist aan de noordzijde van de oude school, een stukje
land dat de hoofdonderwijzer jaarlijks huurt om aardappels te telen en bonen te kweken.
De eigenaar van het veldje, de familie Adriaan Vermeer, is niet bereid in te gaan op de
aangeboden voorwaarden om de grond in erfpacht uit te geven. Dan besluit het Udenhoutse
dorpsbestuur “te bouwen op het tegenwoordige terrein, tot tijd en wijle sig een betere occasie
soude opdoen om eenig erf tot hetzij in jaarlijks erfpagt over te neemen, ofwel ten behoeven der
gemeente te koopen”.
Onbewust is toen de kiem gelegd voor latere historische beslissingen: want nog steeds staat het
raadhuis als enige bouwwerk in Udenhout binnen de later vastgestelde rooilijnen. Aan de zijde
van de Slimstraat ligt dan nog een bermsloot voor de school, evenals aan de zijde van de Schoorstraat. De sloten zijn nodig voor de afwatering van de (grond-)wegen en voor de afvoer van het
huishoudelijk afvalwater. De school en het schoolhuis zijn vanaf de openbare weg bereikbaar via
bruggetjes over de sloot.
Een eigen raadkamer
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In 1795 breekt ook voor Udenhout de Bataafse Periode aan, een onrustige tijd in onze
geschiedenis. Vanwege het ontbreken van betrouwbare archieven uit de periode 1802-1810 is
niet goed na te gaan op welk tijdstip er wijzigingen zijn ontstaan in de huisvesting van de jonge
gemeente. Vast staat dat in 1803 een gemeentebestuur is benoemd. Tevens is een Civiele
Rechtbank ingesteld, met aan het hoofd een schout-civiel. Ook Berkel valt onder deze
rechtbank.
Het zal duidelijk zijn dat zowel de rechtbank als het nieuwe gemeentebestuur behoefte hebben
aan een permanente huisvesting. Het moet daar in ieder geval mogelijk zijn een kachel te stoken
om ook in de koude maanden te kunnen werken. Die ruimte vindt het gemeentebestuur in 1803
in een vertrek aan de voorkant van het schoolhuis. Daartoe wordt de heg voor het schoolhuis
aan de kant van de Slimstraat gerooid en er komt aan die zijde een nieuwe ingang naar het
schoolhuis. De inrichting van het vertrek bestaat uit kasten, stoelen, een tafel en een kachel.
Enkele jaren later is de ‘comme’ uit de kapel gesloopt en opnieuw ingemetseld in een nieuw
brandspuithuis van de gemeente. De gemeente is dan niet meer aangewezen op de kapel.
De reden van de abrupte verhuizing van de kapel naar het schoolhuis is niet duidelijk. Misschien
is de slechte staat van onderhoud van de niet te verwarmen kapel een reden. Het is ook denkbaar
dat de slechte verhoudingen met de protestanten geleid hebben tot het vertrek.
Op 20 september 1832 legt burgemeester Antonie Robben bij de aanvang van zijn ambt de
ambtseed af in de raadkamer in het schoolhuis. Uit een door hem bijgehouden “Huishoudend
notitieboek” blijkt dat de gemeenteambtenaren de nieuwe burgemeester hartelijk verwelkomden.
Op een aan de deur van de raadkamer opgehangen lauwerkrans was geschreven:
Geluk waar, waar geluk is onderdaans verlangen
Tot teken zij deez krans van lauren opgehangen
Een staaltje onzer vreugd zij deez bewezen eer
God maakt u leven lang, men looft u leven meer.

De begraafplaats bij de kapel
Rond de kapel was vanouds een door de gemeente beheerd kerkhof aanwezig. De begraafplaats
was aan de zijde van de Slimstraat verscholen achter een sloot en een grondwal. Op de grondwal
stond een houten afscheiding en een ‘doorneheg’. De begraafplaats is toegankelijk via een ijzeren
poort, waarbij in de bermsloot een dam met een beer (houten duiker) is aangebracht. Tot
ongeveer 1828 is de dodenakker bij de kapel in gebruik gebleven. Op 5 mei 1827 koopt de
gemeente voor f.400,- van Jan Boom een perceel ‘teulland’ gelegen aan het zogenoemde Eerste
straatje, een zijstraat van de Groenstraat. Een klein deel van dit perceel wordt ingericht als
algemene begraafplaats, waarbij een afscheiding van eikepalen met daartussen een doornheg.
Een gedeelte van deze begraafplaats is later verkocht aan de familie Le Mire voor het aanleggen
van een familiekerkhof. In 1843 krijgt de Rooms Katholieke gemeenschap vergunning voor de
aanleg van een eigen begraafplaats rond de nieuwe kerk aan de Slimstraat. Het oude kerkhof
rond de kapel is in de loop der jaren opgeruimd. Op de plaats van de verlaten begraafplaats vindt
men bij latere graafwerkzaamheden resten van skeletten. Deze restanten zijn steeds verzameld en
nadien herbegraven.
Naasting van de kapel
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In de Staatsregeling van 1798 is als beginsel opgenomen dat vroegere katholieke kerken weer
teruggegeven moeten worden.
Op 13 september 1798 overhandigt de gemeente Udenhout aan de Kerkvoogd en Notabelen
van de in Udenhout gevestigde Nederduits Gereformeerde Kerk een schikking tot naasting van
het kerkje. De Udenhoutse protestanten antwoorden binnen een week dat dit kleine
koepelkerkje veel te klein is voor de 1600 à 1700 zielen tellende Rooms Katholieke parochie. De
staatsregeling is bovendien niet van toepassing, omdat de bouw van het kerkje betaald is uit de
dorpskas. Als de kapel met particuliere fondsen was gesticht, waren de kansen groter geweest.
Een handjevol burgers bepaalde dus het lot van de kapel.
In 1803 ziet het nieuw benoemde gemeentebestuur mogelijkheden op grond van nieuwe
regelingen de in slechte staat van onderhoud verkerende kapel in eigendom toegewezen te
krijgen. De gemeente heeft dringend behoefte aan gevangenishokken om arrestanten en
gegijzelde personen tijdelijk te isoleren. Reeds een aantal malen moest genoegen worden
genomen met het gebruik van een gehuurd bakhuis, bepaald geen ideale oplossing. Om het probleem van de arrestanten op te lossen, laat de gemeente in 1808 een voorstel uitwerken om twee
gevangenhokken te bouwen in de toren van de koepelkerk. De Raad besluit op 17 maart 1808 de
bouw van deze hokken aan te besteden.
De predikant van Udenhout C. van Strijen die in Oisterwijk woont, is vooraf niet in de plannen
gekend en leest het besluit in een openbare publikatie. Hij is furieus. Ook de kerkeraad
protesteert en samen met de predikant dienen zij bij de Landdrost van Brabant een rekest in
wegens het zonder voorkennis publiceren van de openbare aanbesteding, het verstoren van de
stilte bij kerkdiensten en de schending van een ruimte die is toegewijd aan het Hoogste Wezen.
De gemeenteraad besluit evenwel het bezwaar te negeren en de bouw van de gevangenhokken
op de zolderverdieping door te laten gaan. In de loop van 1808 komen twee getimmerde
gevangenhokken boven de kerk gereed. Het gemeentebestuur is overtuigd van haar rechten en
wacht in vertrouwen de beslissing op het rekest af. De uitspraak laat lang op zich wachten, maar
is vernietigend voor de gemeente. Deze moet de getimmerde hokken afbreken en twee nieuwe
gevangenhokken bouwen, ditmaal met toestemming van de Landdrost, aan de achterzijde van de
kapel. Deze hokken hebben dienst gedaan tot 1866.
In 1809 doet de gemeente een nieuwe poging om de kapel in handen te krijgen en schrijft een
rekest naar de Minister van Eeredienst en Binnenlandse Zaken om de kapel tot privaat eigendom
te verklaren. Na een uitvoerig onderzoek wordt het rekest afgewezen. Vanwege de slechte staat
van onderhoud gebruikt de gemeente de kapel niet meer als raadkamer, wel als opslagplaats. Een
gering aantal protestanten van Udenhout maakt met grote tussenpozen gebruik van de
gebedsruimte. In de periode van de Belgische Opstand vanaf 1830 worden soms kerkdiensten
gehouden voor de militairen, voor het laatst op 9 juni 1831, en dient de kapel als locatie voor het
opslaan en uitdelen van kledingstukken en wapenen.
Het geringe gebruik van de kapel en de beperkte inkomsten tegenover de hoge kosten van
onderhoud zijn een voortdurende bron van zorg voor het kerkbestuur. Daarom richten de Kerkvoogd en Notabelen van de toen nog zelfstandige Kerkvoogdijen van de Hervormde
Gemeenten van Oisterwijk en Udenhout een verzoek tot de Minister om de beide kerkfondsen
te verenigen tot één administratie. Na goedkeuring van het rekest op 24 juli 1835 wordt de kapel
van Udenhout voortaan vanuit Oisterwijk bestuurd. De zelfstandige kerk in Udenhout is
daarmede opgeheven.
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Besluit tot het bouwen van een raadhuis
De raad van de gemeente Udenhout, onder voorzitterschap van burgemeester Robben, besluit
op 19 augustus 1845 een nieuwe school met schoolhuis en raadhuis te bouwen. In de motivering
naar de provincie stelt de raad dat zowel de gemeenteschool als het schoolhuis met de daarin
ondergebrachte raadkamer, zich in een zeer bouwvallige toestand bevinden. Deskundigen achten
het herstel van het bestaande gebouw zonder aanmerkelijke vernieuwingen onmogelijk.
Bovendien mist de school de ruimte om het groot aantal kinderen van de gemeente te bevatten.
Ook is er dringend behoefte aan een eigen raadhuis, aangezien alle werkzaamheden thans in een
klein en kil vertrek moeten plaats hebben.
Ten einde voor het bouwwerk te kunnen beschikken over een geschikt en doelmatig terrein, acht
de raad het noodzakelijk om de ‘aan de gemeente toebehorende’ kapel naast de school en het
schoolhuis af te breken en op te ruimen. Het afbreken van de kapel brengt bovendien voor de
gemeente aanzienlijk voordeel mee, omdat zij dan bevrijd zal zijn van het kostbaar onderhoud
van het dak en de afvoer van het kapwater van die kapel. De stenen en andere bruikbare
materialen kunnen weer voor de opbouw van de school, het schoolhuis en het raadhuis gebruikt
worden.
De raad zegt dat weliswaar vroeger het onderste gedeelte van die kapel door de Hervormden bij
gebrek aan een kerkgebouw tot uitoefening der godsdienst is gebruikt, doch dat de gemeente
thans het gebouw zelf nodig heeft. De concessie tot het gebruik van de kapel, zo die al verleend
is, moet teruggenomen worden. De raad neemt het besluit met algemene stemmen aan. Maar de
uitvoering zou niet over rozen gaan.
Alvorens toestemming tot de afbraak van de kapel te verlenen, vragen Gedeputeerde Staten het
gemeentebestuur om aan te tonen dat de gemeente het recht bezit om tot afbraak van dit
gebouw over te gaan. Bij schrijven van 22 november 1845 motiveert het gemeentebestuur in een
uitgebreid betoog dat de gemeente eigenaar van deze kapel is. Zo zegt de gemeente dat de
benedenverdieping van de kapel tot omstreeks het jaar 1806 door het gemeentebestuur is
gebruikt voor haar vergaderingen en ook als “gemeentensraadhuis”. De kapel is al sedert 20 jaar
niet meer door de protestanten als kerk gebruikt. In 1796 woonden er 24 protestanten in
Udenhout, in 1815 was dat getal gedaald tot 15 en in 1845 zijn er slechts 2 leden. En de kosten
voor het oprichten van het bouwwerk zijn bijna volledig uit de dorpskas betaald.
De verstrekte informatie overtuigt de provincie voldoende, zodat op 28 november 1845 de
goedkeuring voor de afbraak ‘van de aan de gemeente toebehorende kapel’ volgt.
Op 17 december 1845 laat de gemeente per ordonnans een brief bezorgen ten huize van de
predikant van de Hervormde Gemeente te Oisterwijk. In de brief meldt zij aan de kerkvoogd
dat de gemeente op grond van de verkregen machtiging van Gedeputeerde Staten het
voornemen heeft de kapel te Udenhout te ontruimen en te slopen. Het bestuur van de
Hervormde Gemeente krijgt de gelegenheid om in het onderste gedeelte van dat gebouw de
aanwezige ornamenten en andere bezittingen van de hervormden met spoed op te ruimen. De
gemeente geeft hen daarvoor acht dagen de tijd, daarna zal de gemeente de spullen opruimen.
Het College van Kerkvoogden en Notabelen van de Hervormde kerk van Oisterwijk reageert
onmiddellijk. De dag daarna wint men advies in bij het Provinciaal College van Toezicht op de
Administratie der Kerkelijke Fondsen in Noord-Brabant. Dat college vraagt aanvullende
informatie op en geeft de verlangde adviezen, die er op neer komen allereerst te protesteren
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tegen de voorgenomen aantasting van het eigendomsrecht. De volgende stap is het aanspannen
van een rechtsgeding voor de civiele rechter waarbij op grond van de Staatsregelingen van 1798
en 1801 met kracht het gelijk zal worden geëist. De kerkeraad behandelt het met uiterste spoed
tot stand gekomen advies op 25 december 1845. Het resultaat is, dat per deurwaardersexploit bij
de gemeente protest wordt aangetekend tegen het voornemen van de gemeente. Deurwaarder
Cornelissen staat op 29 december bij de burgemeester Antonius Robben voor de deur en
betekent het exploit. De gemeente is teleurgesteld.
Ondertussen blijven de hervormden niet rustig afwachten. Om inzicht te krijgen in de feitelijke
toestand van het gebouw en de inventaris inspecteert een commissie uit de Kerkeraad op 30
december de plaatselijk situatie. Uitvoerig rapporteert de commissie aan de kerkeraad. Het
slechte beheer laat zich illustreren met de waarneming dat op de bovenverdieping door de
dorpsonderwijzer bijenkorven zijn geplaatst, die tot nestelplaatsen voor duiven dienen. Als
gevolg van dit gebruik is de zolder overdekt met een dikke laag mest.
Het Provinciaal College zoekt contact met Gedeputeerde Staten. Dat verloopt vlot; immers de
lijnen van het Provinciaal College naar de provincie zijn erg kort. In de daarop volgende
correspondentie met de provincie zegt het College van Gedeputeerde Staten dat men is afgegaan
op de door de gemeente verstrekte informatie. Zij vragen het Provinciaal College met klem deze
zaak niet via een rechtsgeding uit te vechten. Het Provinciaal College antwoordt in beleefde
termen ten zeerste verwonderd te zijn dat de provincie een dergelijk verzoek van de gemeente zo
lichtzinnig heeft kunnen goedkeuren. Zij geven het advies het gemeentebestuur niet te
machtigen tot het instellen van een voorzienbaar hopeloos rechtsgeding.
Op 13 januari 1846 vindt er een gesprek plaats tussen de kerkvoogd en notabelen met een
afvaardiging van de gemeente. De gemeente wil vernemen op welke gronden het kerkbestuur
haar eigendomsrechten baseert. De heren van het kerkbestuur voldoen niet aan dat verzoek; zij
laten het aan de rechter over om in deze zaak een uitspraak te doen. Dan gaat een rustperiode in.
Kennelijk achten zowel gemeente als provincie zich niet opgewassen tegen de scherpe houding
van de hooggeplaatste heren, die het er alleen om te doen is het langs politieke weg verkregen
recht overeind te houden.
Een nieuwe poging
De raad van Udenhout realiseert zich dat de Hervormde kerk op geen enkele wijze mee zal
werken aan de eigendomsoverdracht van de kapel en de sloop daarvan. Dat betekent dat de
wens om een nieuwe school met raadhuis wat verder van de weg te bouwen onhaalbaar is. Toch
blijft de gemeente vasthouden aan de plaats op het kruispunt in Udenhout.
De tijd brengt de raad nog verder in de problemen, omdat het bestaande gebouw steeds verder
vervalt. In de raadsvergadering van 21 september 1848 constateert de voorzitter dat de toestand
onhoudbaar is geworden en er dringend behoefte bestaat aan het bouwen van een nieuw
raadhuis, met school en schoolhuis. In aanmerking nemende dat de gemeente geen geschikt
terrein heeft om de benodigde gebouwen te kunnen oprichten wordt er overleg gevoerd met
buurman Willem van Iersel, de vader van de latere burgemeester Josephus van Iersel. Willem sr.
is landbouwer te Udenhout en woont in een herenboerderij, vlak tegen de Udenhoutse kapel,
ongeveer op de plaats waar nu het pand Slimstraat nr. 4/6 nog bestaat. Met Willem komt men,
onder voorwaarde van een geringe bijbetaling, een grondruil overeen waarbij ongeveer twee
roeden en dertig ellen aan gemeentegrond aan de zuidzijde van de kapel aan zijn erf worden
toegevoegd. De gemeente zal op de nieuwe erfscheiding op haar terrein een scheidingsmuur
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bouwen, met een hoogte van ‘een el en vijf palmen'’. Daarbij wordt een stukje van het kerkhof
afgenomen.
Willem van Iersel daarentegen draagt aan de gemeente in eigendom over een perceel met een
oppervlakte van ongeveer zeven roeden en twee ellen aan tuin en erf, gelegen aan de westkant
van de oude school. Op de nieuwe erfscheiding moet de gemeente een afwateringssloot graven,
vanaf zijn erf in de richting van de Schoorstraat. De transactie krijgt vervolgens de instemming
van Gedeputeerde Staten. En de gemeente bouwt in 1848 volgens afspraak de scheidingsmuur.
De muur is op oude foto's goed waar te nemen.
Nu de grondtransactie rond is, kan de gemeente gaan bouwen. De burgemeester had reeds
voorbereidingen getroffen om geld aan te trekken en een ontwerp op te stellen. Hij geeft op 24
juni 1848 opdracht aan een plaatselijke timmerman en bouwkundige Jan Smulders een
schetstekening te maken voor de bouw van een raadhuis met school en schoolhuis naast de
bestaande kapel. Daarbij behoorde ook nog een schets voor de bouw van een nieuw
brandspuithuis. Dat alles komt beschikbaar op 16 september 1848.
Kennelijk is van hogerhand de schets afgekeurd, want in de volgende maanden zien we een
andere architect verschijnen. Vermoedelijk heeft de provincie gesteld dat een dorpstimmerman
als Jan Smulders te weinig ervaring had om een bijzonder gebouw te ontwerpen. Daarom heeft
men bemiddeld bij het zoeken naar een bouwkundige die bij de provincie als een deskundig en
vertrouwd persoon bekend staat. Het kan ook zijn, dat de clerus (de geestelijkheid) van de
parochie van Udenhout een advies in die richting heeft verstrekt, want de gevraagde persoon was
in Udenhout geen onbekende.
De bouwkundige A. van Veggel uit ‘s-Hertogenbosch, tevens buitengewoon opzichter bij ‘den
Waterstaat’ is bereid om de bouwtekeningen, het bestek en de begroting te maken. De bouwmeester krijgt de opdracht, verricht de nodige opmetingen en tekent het ontwerp. Voor
opnemingen, besprekingen en begeleiding tijdens de bouw maakt hij 11 dienstreizen van Den
Bosch naar Udenhout. Bij de afrekening van zijn honorarium schat hij de benodigde hoeveelheid
stenen op 200.000, wat later in de praktijk aardig blijkt te kloppen.
De bouwmeester van het raadhuis heeft slechts een gedeelte van het benodigde tekenwerk
verricht. Uit de gemeenterekening van 1849 blijkt dat de eerder afgewezen Udenhoutse
timmerman Jan Smulders onder leiding van Van Veggel vier grondtekeningen (plattegronden)
van de nieuwbouw maakt en ook de aanzichten van het raadhuis, school en onderwijzerswoning
overtekent. Reproductietechnieken bestonden in die tijd immers nog niet. Voor zijn werk maakt
hij een aantal dienstreizen naar het kantoor van de bouwkundige Van Veggel.
Het bouwkundig ontwerp
In het midden van de 19e eeuw bouwt men bijzondere gebouwen in baksteen, aangevuld met
stucwerkdecoraties. Deze decoratievorm gebruikt men later ook voor woonhuizen. Dat duurde
tot circa 1890-1900. In een dorp blijven in die tijd de bijzondere gebouwen vaak beperkt tot een
kerk met pastorie en het raadhuis. Zo'n gebouw moet status uitstralen en opvallen; vandaar dat
er vaak een torentje op geplaatst wordt. Ook in Udenhout.
In de toegepaste bouwstijl grijpen architecten in de 19e eeuw terug op het verleden. Dat was
vaak een stukje gotiek, niet gekopieerd, maar argeloos toegepast, als dat zo uitkwam. Zo gebruikt
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de architect in Udenhout ornamenten van een gotische kerk, in dit geval het model van de St.Jan in Den Bosch. En dat model combineert hij weer met Romaanse rondboogornamentjes
boven de ramen. De stijlen zijn door elkaar gebruikt. Bewust is niet voor een vaste stijl gekozen,
maar van beide stijlen is iets ingebracht. De versieringen van de ornamenten geven een zekere
status aan het bouwwerk, een mengvorm van gotiek en Romaans. Dat wordt dan weer gecombineerd met een grote ingangspartij. De ingang moet voor de toeschouwer duidelijk herkenbaar
zijn en symmetrisch zijn ingepast in de voorgevel. De hoge toegangspartij is een duidelijk gotisch
element, versierd met het gemeentewapen en een vergulde tekst.
De architect
Arnoldus van Veggel is geboren te Alem op 11 januari 1809; hij overlijdt te Den Bosch op 2
december 1876. Als kasteleinszoon kiest hij voor het beroep van timmerman en huwt met de
Bossche leerlooiersdochter Adelaide Brey. In 1838 is hij opzichter bij de bouw van de kerk in
Helvoirt. Per 20 september 1839 is hij opzichter bij de bouw van de nieuwe kerk van Udenhout.
Hij woont dan kortstondig in Udenhout. Nadien werkt hij aan diverse kerkgebouwen in de
provincie. Hij noemt zich dan buitengewoon opzichter, waterstaatsopzichter en later
bouwmeester of architect. In zijn carrière is hij opgeklommen van timmerman naar architect.
In zijn leven is een overgang te bespeuren in de bouwstijlen die hij als opzichter behartigde of
later zelf tekende. Hij stapt over van de dure neoclassicistische kerken van Helvoirt en Udenhout
naar de neogotiek zoals de voormalige St.-Josephkerk te Den Bosch. Daar tussenin zit de streekstijl van Brabant zoals het raadhuis van Udenhout
Definitief besluit
In het vroege voorjaar van 1849 komen de eerste plannen ter tafel, waarna op dinsdag 27 maart
1849 de raad besluit om voor de geraamde kosten van f.9965,50 een school met
onderwijzerswoning en raadhuis te bouwen. Omdat de gemeente deze hoge kosten absoluut niet
kan dragen, besluit men een subsidieverzoek aan de koning te richten. In het verzoekschrift aan
Z.M. de Koning, dat overigens niet gedateerd is, staat onder meer “dat de bestaande school en
onderwijzerswoning, waarin gevestigd de raadkamer, zoo uit volslagen gebrek aan ruimte, als
tengevolge van deszelfs zeer bouwvalligen toestand niet langer ten dienste van het onderwijs kan
gebezigd worden”.
Udenhout telt op dat moment 2100 zielen en heeft gemiddeld 200 schoolkinderen. Dat getal
stijgt gedurende de wintermaanden tot 335. De kinderen krijgen les in één schoollokaal met een
lengte van 13 ellen en een breedte van 6,6 ellen.
Het verzoekschrift doorloopt een lange procedure; het antwoord blijft maar uit. Er wordt ook
nog een subsidieverzoek ingediend bij de provincie met de nederige vraag “om vooraf uit de
provinciale fondsen zodanige subsidie te mogen erlangen, als de gemeente in deze voor haar zo
dringende en noodzakelijke doch niet minder zware en verstrekkende onderneming met recht
mag verwachten, terwijl de tekening en begroting van kosten der te bouwen school, schoolhuis
en raadhuis op heden aan zijne Majesteit den Koning wordt gezonden, teneinde mogelijk een
rijkssubsidie voor de gemeente tot het daarstellen van dien bouw te erlangen”.
De burgemeester stuurt een kopie naar de Commissaris van het 2e District, destijds de
contactpersoon tussen de gemeente en Gedeputeerde Staten. Hij zegt daarin: “Ik neem de
vrijheid deze zaak in uw bijzondere zorg en protectie aan te bevelen. De raad is daaromtrent in
de beste stemming en wij allen hopen en verlangen om toch maar onverwijld aan dit werk te
kunnen beginnen. De thans bestaande bouw is zo gebrekkig en bekrompen dat hij niet langer
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bruikbaar is. Kunnen thans al een schetsmatig indeelplan aan HH Ged. Staten inzenden, ten
einde te worden geautoriseerd om de tekortkomende gelden ten laste der gemeente te mogen
negotieren”.
De gemeente voelt schijnbaar wel aan dat ze zelf voor het leeuwendeel voor deze bouwkosten
moet opdraaien, want in de vergadering van 5 april 1849 vraagt de raad aan Gedeputeerde Staten
om een effectenbezit van nominaal f.6000,- aan stukken Nederlandsche Werkelijke Schuld te
mogen verkopen. Men verwacht een contante waarde van f.2900,-. Op 22 november 1849 komt
de goedkeuring af. De effecten zijn daarop via een bankier in Den Bosch te gelde gemaakt, met
een uiteindelijk hogere opbrengst.
De toestand van het bestaande gebouw is van dien aard dat men op 4 mei 1849 besluit om het
antwoord van Z.M. de Koning en van Gedeputeerde Staten over een subsidie niet af te wachten
en terstond toestemming te vragen om tot aanbesteding over te gaan. De raad zegt daarbij:
“Overwegen de noodzaak onverwijld aanvang te maken met de nieuwbouw. De gevel van de
school staat op instorten. De gemeente durft de verantwoording niet aan en wil de
najaarsstormen niet afwachten. De raad heeft besloten bij Gedeputeerde Staten te verzoeken het
gemeentebestuur ten spoedigste toestemming te verlenen het ontworpen plan onmiddellijk uit te
voeren. Door publieke aanbesteding, zonder dat vooraf het al of niet toekennen ener subsidie
worde bepaald”.
Ongeveer tien dagen later zenden B&W het gewijzigde bestek van de bouw van de school,
onderwijzerswoning en raadhuis ter goedkeuring in. Er komt vlot toestemming om tot
aanbesteding over te gaan, wat vervolgens gebeurt op 4 juni 1849. Burgemeester Antonie
Robben leidt de aanbesteding, geassisteerd door zijn beide assessoren (wethouders). Bij de
aanbesteding zijn acht gegadigden aanwezig. De laagste aanbieding komt van Francis Daniëls
voor f.7176,-, van beroep timmermansbaas te Tilburg. Als mede-aannemers worden opgegeven
Cornelis van Meerendonk, timmermansbaas, en Hendrik Klaassen, metselaarsbaas, beiden uit
Tilburg. Uit de stukken blijkt dat het driemanschap als combinatie op het werk heeft ingeschreven. Er is dus geen sprake van één aannemer, zoals vaak is geschreven. Nadat op 8 juni de
provincie de acte van aanbesteding goed gekeurd heeft, krijgt de genoemde combinatie de opdracht het bouwwerk te realiseren.
Financiële zorgen
De financiële kant is evenwel nog een zorg voor de gemeente. De gehele bouw met de
aanvullende kosten voor leveringen en aankleding zal circa f.9900,- gaan kosten. De gemeente
heeft een bedrag van f.1000,- in kas en kan rekenen op f.2900,- opbrengst van de aandelen
Nationale Schuld, zodat nog een bedrag van f.6000,- nodig is. De raad besluit op 27 juni aan de
heren Gedeputeerde Staten toestemming te vragen een bedrag van f.6000,- te lenen tegen een
rente van hoogstens vier of vijf procent. De toestemming komt. De geldschieters komen uit de
eigen gemeente, iets wat in die dagen heel gebruikelijk is, te weten Stephanus Burgmans (f.4200,) en Corn. Heijmans (f.2300,-). Uit de kas van de Armen van Udenhout is nog eens f.275,geleend.
Het aangaan van grote schulden beschouwen enkele raadsleden van Udenhout waarschijnlijk als
een te zware opgave. In de raadsvergadering van 7 augustus 1849 blijkt dat zes raadsleden in
commissie een bezwaarschrift hebben gericht tot de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
met het verzoek in de plannen van het reeds in aanbouw zijnde raadhuis, schoolgebouw en

35
onderwijzerswoning, enige veranderingen en daardoor enige kostenverminderingen aan te
brengen. De vergadering waarin dit schrijven met de gemeenteraad aan de orde is, wordt
voorgezeten door de districtscommissaris en niet door de burgemeester. Aangezien geen wijzigingen meer in het bestek en tekeningen kunnen worden aangebracht en aangezien de bouw
reeds ver is gevorderd, besluit de raad met algemene stemmen geen bezuinigingen meer aan te
brengen.
De geldlening van f.6500,- legt een zware last op de gemeente vanwege de jaarlijkse rentelast en
de aflossing. De raad besluit op 6 december 1849 de personele omslag met f.500,- per jaar te
verhogen naar f.2500,-, niet tot vreugde van de inwoners. In 1850 blijkt, dat de totale bouwkosten ruim f.11.000,- hebben bedragen. Daarom vraagt de raad op 20 juni 1850 om een
aanvullende geldlening van f.1000,-. Uit het bovenstaande kan men opmaken dat het bouwen
van een raadhuis ook in die tijd geen sinecure was.
De bouw van het raadhuis
Het opgestelde bestek omvat twee belangrijke zaken, te weten het afbreken van de oude school
en onderwijzerswoning met daarin de oude raadkamer, alsmede het “op die plaats daarstellen”
van nieuwe gebouwen. Er is toen grotendeels op de oude funderingen gebouwd. Later bleken de
oude funderingen van slechte kwaliteit te zijn, waardoor een forse tegenvaller voor de
opdrachtgever ontstond.
Het gemeente-archief bevat een origineel handgeschreven bestek voor het totale bouwwerk,
waarbij is voorgeschreven dat het werk uiterlijk op 2 januari 1850 opgeleverd moet worden.
Helaas ontbreken de bouwtekeningen. De aannemer moet de benodigde bouwstoffen leveren
met uitzondering van alle metselstenen en bouwzand, die door het gemeentebestuur op het
terrein zullen worden geleverd. De aannemer moet de bruikbare bouwstoffen hergebruiken, die
afkomstig zijn van het te slopen gebouw.
Het bouwwerk, zoals dat in het bestek omschreven is, omvat in feite drie onderdelen, namelijk
het raadhuis, de school en het schoolhuis. Het raadhuis aan de oostzijde is buitenwerks 15 meter
breed en 10 meter diep. Waar we nu de raadzaal aantreffen was toen ruimte voor een raadkamer,
de secretariskamer, een kamer voor het armbestuur, een kleine vestibule met trappenhal, een
zolder en een keldervertrek. Aan de zijde van de Slimstraat was de hoofdingang. In de zijgevel
aan de kant van de kapel komt de ingang voor het armbestuur, voor het personeel en voor het
publiek. De vloer van alle vertrekken was betegeld met zacht gebakken blauwe plavuizen.
Aan de achterzijde was een schoollokaal van 18,66 meter diep en met een breedte van 10,16
meter langs de Schoorstraat. Het was een open ruimte, bedoeld voor klassikaal onderwijs aan
diverse klassen. De hoofdingang van de school was ingepast aan de zijde van de Schoorstraat,
aan de achterzijde was de ingang voor de leerlingen. Aan die zijde waren grote ijzeren ramen
aanwezig. De huidige versieringen rond de deuren en ramen aan de achterzijde dateren uit de tijd
van de restauratie in 1973. De vloer van de school was een vlakte van klinkermoppen (op zijn
kant in zand gestraat en ingewassen met zand). Achteraf blijkt de vloer erg onderhoudsgevoelig
te zijn, want bijna jaarlijks is er onderhoud nodig.
Tussen school en raadhuis is de onderwijzerswoning geprojecteerd, 9,40 meter diep en met een
breedte langs de Schoorstraat van 6,60 meter. In de woning vindt men een gang, voorvertrek,
keuken met kelder en een slaapkamer. De vloeren op de benedenverdieping zijn eveneens
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betegeld met zacht gebakken blauwe tegels. De bouwhoogte van het middenstuk is ruim één
meter lager dan de voor- en achterbouw. Aan de zijde van de Schoorstraat is de toegangsdeur.
Boven de school, het raadhuis en de onderwijzerswoning is een zolderverdieping aangebracht,
uitgevoerd als een open zolder. De zolder van het raadhuis is bereikbaar vanuit het raadhuis.
Ter verfraaiing komt er op het raadhuis een zeskantig torentje, met een buitenwerkse diameter
van 1,30 meter en een hoogte van 3,70 meter. Het torentje is afgedekt met een kapje, voorzien
van een dakbedekking van leien. Op de toren staat een zeskantige bal en daarboven nog een met
koper afgewerkte windvaan.
Het houtwerk wordt zoveel mogelijk met lood bekleed om houtbederf tegen te gaan. In het
torentje is al een ijzeren spil aangebracht met de bedoeling een luidklok op te hangen. Doch in
1849 is de klok in de naastgelegen kapel nog in functie. Geld voor een klok in het raadhuis is er
niet.
De gemeente huurt voor de periode juni 1849 tot april 1850 een woning voor de onderwijzer
alsook ruimte bedoeld als tijdelijk schoollokaal en raadkamer. Dan begint de sloop en de
nieuwbouw. De aannemers Francis Daniëls, Hendrik Klaassen en Cornelis van Meerendonk
gaan voortvarend te werk.
De Udenhoutse steenbakkers Gebr. C., A. en E. Verhoeven leveren ongeveer 150.000 stuks
diverse soorten stenen. Het zijn vooral de gewone vierkant gevormde stenen, bekend onder de
naam mopsteen of inlandse veldovensteen van Udenhouts, Tilburgs of Helvoirts baksel. In het
bestek staat: ‘De steen moet zijn goed doorbakken, digt van stof, zonder wanbak of ratelaars’.
Kleinere partijen speciale steen komen van fabrieken uit Berkel en Tilburg.
Tijdens de bouw blijkt dat in het bestek niet is voorzien in de bouw van een washuis en een
schop voor opslag van brandstoffen voor de onderwijzer. Ook heeft men van de gelegenheid
gebruik gemaakt een nieuw brandspuithuis te bouwen en nieuwe gevangenhokken. Dat alles op
een zeer krappe ruimte achter de kapel bij de speelplaats en de achteruitgang van het schoollokaal. Dat extra werk veroorzaakte enige meerwerkkosten.
Tijdens de bouw komt de bouwkundige A. van Veggel niet vaak op de bouwplaats. In zijn plaats
stelt de gemeente dorpsgenoot Peter Maas aan als opzichter voor dagelijkse controle van het
werk. De Hoofdingenieur van de Waterstaat maakt bezwaren bij Gedeputeerde Staten, omdat
Peter Maas niet de nodige kennis en bekwaamheid bezit om het werk volgens plan en tekening te
doen uitvoeren. De gemeente voert aan dat Maas ook de bouw van de pastorie te Loon op Zand
en de kerk in de Mortel goed heeft begeleid. De gemeente heeft voldoende vertrouwen in hem
en stelt de provincie voor toch de vereiste toestemming te geven. Na enig schriftelijk overleg
besluiten Gedeputeerde Staten te berusten in het verzoek van de gemeente. Gedurende de
periode van 15 juni 1849 tot en met 9 mei 1850 is de opzichter 241 dagen op de bouwplaats
geweest. Over de oplevering en ingebruikname van de nieuwbouw is niet veel bekend. Uit enige
aantekeningen van de gemeente mag worden afgeleid dat het jaar 1849 een gunstig bouwjaar is
geweest, met veel droog weer. In zijn ‘Huishoudend notitieboek’ schrijft burgemeester Antonie
Robben: “Idem den 4de juny 1849 is alhier de school met de onderwijzerswoning aanbesteed,
met de benodigde materialen uitgenomen de stenen en duinzand, door de gebroeders Daniëls,
timmerlieden te Tilburg, voor een somma van f.7176,-. In de nieuwe schoolbouw de eerste dag
school gedaan op 16 oktober 1849”.
Vermoedelijk is eerst het schoollokaal afgebouwd en later de onderwijzerswoning en het
raadhuis. De school wordt begin 1850 bijna volledig van nieuw meubilair voorzien. We weten
ook dat in het begin van 1850 twintig nieuwe stoelen voor het raadhuis zijn geleverd door A.
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Emmen uit Tilburg. Rond die tijd plaatst A.H. der Kinderen uit 's-Hertogenbosch het
gegraveerde wapen van de gemeente Udenhout op de voorgevel van het raadhuis.
Het bouwwerk heeft zeker nog zorgen opgeleverd met betrekking tot de afwerking. In de jaren
kort na de oplevering krijgt de gemeente diverse rekeningen voor het onderhoud van de inventaris, het dak en het metselwerk. Kennelijk is er matige kwaliteit geleverd.
De botermijn in de kapel
De kapel van de hervormden was sedert de Tiendaagse Veldtocht van 1831 niet meer voor de
eredienst gebruikt door het ontbreken van leden van dit kerkgenootschap. De kapel is slechts in
gebruik voor opslag van goederen van de burgerlijke gemeente en tijdelijke berging van oud
meubilair uit de afgebroken schuurkerk van de katholieken.
Vanaf april 1847 mag de Harmonie van Udenhout de ruimte gebruiken voor het houden van
muziekoefeningen. Wanneer het vermoeden rijst dat enkele leden van de muziekvereniging kerkschennis plegen door het vernielen van glasruiten, wordt de vergunning spoedig ingetrokken.
Dan staat de kapel weer enkele jaren ongebruikt en zet het verval zich door. Begin 1862 acht de
gemeente de bouwkundige toestand erg gevaarlijk voor de schoolkinderen die dagelijks langs het
gebouw lopen. De gemeente stelt met goedkeuring van de Kerkeraad van Oisterwijk een
concept-overeenkomst op voor het verbeteren van de veiligheid rondom de kapel, onder
voorwaarde dat de hervormden de kapel aan de buitenzijde herstellen.
Maar de Kerkeraad is gebonden aan een advies van hogerhand. Dat advies is vernederend voor
de gemeente Udenhout, met het gevolg dat de gevaarlijke toestand niet wordt verbeterd.
Opnieuw probeert de gemeente orde te scheppen in de situatie door het gebouw van de
hervormden te huren en een regeling te treffen voor het onderhoud.
Hoewel het Provinciaal College er mordicus tegen is dat een godshuis voor zakelijke doeleinden
wordt gebruikt, komt op 26 juli 1862 door bemiddeling van de heer Le Mire een huurregeling tot
stand voor het gebruik van de kapel voor de wekelijkse botermarkt. Op die dag besluit de raad
om elke donderdag een botermarkt te houden in de kapel van Udenhout. De kapel wordt dan
een boterwaag. Daartoe huurt de gemeente vanaf 1 december de kapel met klok, banken,
predikstoel etc. De huurprijs bedraagt f.2,50 per maand. De verhuurder moet de opbrengsten
aanwenden tot onderhoud van de kapel.
Al vaker had de gemeente geprobeerd de kapel van de hervormden door aankoop in eigendom
te krijgen. Steeds was weerstand ondervonden van het Provinciaal College van de Hervormde
Kerk in de ijdele hoop dat de kerkgemeente in Udenhout zou gaan groeien, zodat op termijn de
kapel weer nodig zou zijn. Tussen 1862 en 1865 ontstaat er een levendige discussie en
correspondentie tussen de Kerkvoogd en Notabelen van Oisterwijk met het Provinciaal College,
omtrent het al of niet verkopen van de kapel. Op 8 december 1862 schrijft de kerkvoogd:
“Intussen heeft de heer Le Mire, hoofd van het enige protestantse huisgezin, over de zaak
geraadpleegd ofschoon hij Rooms Katholiek is, als zijn wens te kennen gegeven dat de kapel niet
verkocht zou worden, aangezien er toch altijd nog hoop bestaat, dat op de een of andere wijze
de gemeenschap aldaar zal toenemen”.
Precies één jaar later is de mening van de kerkvoogd volledig gewijzigd. Op 11 december 1863
bericht het Provinciaal College dat het haar leed doet, in een voorstel tot verkoop van de kapel te
Udenhout te lezen, dat men alle hoop heeft opgegeven daar een protestantse gemeente te zien
herleven. Het laatste spoor van het protestantisme zal daar verdwijnen. Omdat in dit bijzondere
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geval de kapel een zware last betekent voor de protestantse gemeente, is men bereid toe te geven
en zal men een verzoekschrift aan Z.M. de Koning ondersteunen. Op 10 januari 1864 wijst de
Minister van Justitie het ingediende verzoekschrift af.
Op 5 augustus 1865 schrijft de burgemeester aan het kerkbestuur dat het kerkgebouw in een zeer
slechte staat verkeert. Hij schrijft: “De koepel, de galerij en de lijsten van het dak zijn door en
door versleten, de daaraan hangende stukken dreigen dagelijks naar beneden te vallen. Bij wind
of storm is de toestand zeer gevaarlijk, vooral omdat de schoolgaande kinderen zich steeds in de
nabijheid van dat gebouw bevinden”. De burgemeester dringt aan op maatregelen. De heer Le
Mire inspecteert de gebreken en weet kort daarna de beheerder ervan te overtuigen dat verkoop
de beste oplossing zou zijn.
Op 2 oktober 1865 ontvangt de raad van Udenhout een brief van het Kerkbestuur van de
Hervormde Kerk te Oisterwijk, waarin zij het kerkgebouw van Udenhout aan de gemeente te
koop aanbiedt voor een bedrag van f.1200,-. De raad acht het bedrag veel te hoog en laat dat via
B&W aan het kerkbestuur van de Hervormden weten. Als motivering geeft de raad op dat ‘het
kerkgebouw geheel en al uit de fondsen van de burgerlijke gemeente is daargesteld’. Het moeten
besteden van de gevraagde som is voor de gemeente niet aanvaardbaar. In dezelfde brief wordt
de huur van de kapel ten behoeve van de botermijn met ingang van 1 november 1865 opgezegd.
De opzegging betekent dat er snel een ander lokaal moest komen voor het houden van de
wekelijkse botermarkt. De oplossing ligt dicht bij huis. Op 26 april 1864 bericht de
hoofdonderwijzer Paulus Borsten aan de leden van de plaatselijke schoolcommissie: “Het aantal
scholieren op de openbare school is gedaald vanwege het groot aantal meisjes dat de school
heeft verlaten. Het schoollokaal is door deze ontvolking te ruim geworden en moeilijker te
verwarmen. Zelfs zo slecht te verwarmen dat onderwijs geven en schrijfwerk problemen geeft,
vanwege koude handen”.
Onderwijzer Borsten stelt voor een deel van het te ruime lokaal met een beschot af te sluiten. De
raad besluit op 2 oktober 1865 ten behoeve van de botermarkt een gedeelte van het te ruim
geworden schoollokaal door een muur af te sluiten en van een afzonderlijke ingang te voorzien.
De ruimte is bestemd voor het houden van de wekelijkse botermarkt. Men plaatst een
houtkachel voor de verwarming. Gedurende vele jaren zal de Udenhoutse botermijn huisvesting
vinden in dat schoollokaal.
Aankoop kapel
Intussen klaren voor de gemeente de donkere wolken boven de kapel op. Een
grondwetswijziging maakt de band van de Hervormde Kerk met de Koning veel losser. Verzoeken voor verkoop van kerkelijke goederen lopen sedert februari 1866 niet meer via de Koning of
de Minister maar via het bij Koninklijk Besluit ingestelde Algemeen College van Toezicht in Den
Haag. Gezien de risico’s voor ongevallen en het gebrek aan fondsen voor herstel, komt er
overleg op gang tussen de burgerlijke gemeente en de Hervormde Kerk.
Het resultaat is een eindbod van de gemeente Udenhout van f.900,- voor aankoop van de kapel,
de ondergrond en de daarop gevestigde rente. Op 5 mei 1866 vraagt de kerkvoogd aan het
Provinciaal College toestemming de kapel te verkopen. Op dat moment woont er maar één
hervormde in Udenhout. In het voorstel is er rekening mee gehouden dat het uurwerk en de
klokken buiten de verkoop blijven, omdat deze al in eigendom van de gemeente zijn.
Na het verstrekken van aanvullende informatie adviseert het Provinciaal College het verzoek tot
verkoop in te willigen. Ondertussen gaat de Kerkeraad van Oisterwijk op 7 juli 1866 akkoord
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met de verkoop van de kapel te Udenhout. Deze raad zegt niets anders dan gunstig te kunnen
adviseren, omdat het College van Kerkvoogd en Notabelen dezelfde personen zijn. Op 3
augustus 1866 hecht het Algemeen College van Toezicht goedkeuring aan de verkoopplannen.
Nadat op 19 september 1866 de verkoopacte passeert bij notaris Van den Heuvel, mag de
gemeente Udenhout zich eigenaar noemen van de ondergrond van de kapel. Na ruim 300 jaar is
men weer baas op eigen terrein.
De luidklok in het torentje
Bij de aankoop van de kapel is uitdrukkelijk door de gemeente bedongen dat de in de kapel
aanwezige klokken en het uurwerk steeds het eigendom van de gemeente zijn geweest.
Vooruitlopend op de sloop van de kapel vraagt op 13 april 1866 de secretaris van Udenhout A.
Kuijpers bij klokkengieterij Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel naar de restwaarde van de oude
klokken. Aanvankelijk had men gerekend op overbrenging van deze klokken naar het nieuwe
raadhuis, maar na een inspectie stapt men af van dat plan. Een van de klokken was al in 1759
gebarsten, en niet hergoten. De andere klok was kennelijk van slechte kwaliteit.
De gieterij biedt voor de oude metalen een gulden per Nederlandse Pond (kg). Een nieuw klokje
van de beste klank en volgens speciën gegoten, kost twee gulden het Nederlandse Pond.
De interne communicatie bij de gemeente was in die dagen niet perfect, want op 11 april 1866
vraagt aannemer Lambertus de Rooij te Udenhout eveneens prijsopgave voor de restwaarde van
de oude klokken. Hij krijgt hetzelfde antwoord als de secretaris. Tot verkoop van de oude
klokken aan Petit en Fritsen is het echter niet gekomen. In het jaarverslag van de gemeente over
1867 vinden wij de boeking van f.200,- als de niet gespecificeerde opbrengst voor verkochte
klokken en uurwerk.
De nieuwe klok is bij de klokkengieterij in Aarle-Rixtel besteld. Op 23 september 1866 bericht
de gieterij aan bouwopzichter Peter Maas dat de bestelde klok nog gegoten moet worden. De
mal is gereed, de zending kan half oktober verwacht. De naam van de burgemeester zal op de
klok worden gegraveerd. En inderdaad komt op 26 oktober de klok per bode aan op het depot
van ‘De vier Heemskinderen’ te ‘s-Hertogenbosch. Peter Maas heeft daar de klok opgehaald en
zorg gedragen voor ophanging in het torentje.
De klok heeft een gewicht van 50½ kg en kost f.101,- exclusief het ingegoten opschrift “Joseph
van Iersel burgemeester te Udenhout 1866”. Helaas is de klok in februari 1943 door de Duitse
bezetters gevorderd en omgesmolten.
Sloop kapel
Over de sloop van de kapel is hoegenaamd niets bekend. Bij notariële acte van 19 september
1866 koopt de gemeente de ondergrond van de kapel, terwijl smid Johannes (Jan) den Ouden de
aanwezige opstal koopt, met de uitdrukkelijke plicht de kapel zo snel mogelijk te slopen.
Kennelijk is dat ook in 1866 gebeurd, want op 14 november 1866 besluit de raad de aan de kapel
vastgebouwde gevangenhokken weg te breken. De plaats waar voorheen de kerk der Hervormden gestaan heeft, wordt afgesloten met een muur. In het midden van de muur moet een
grote poort komen voor toegang naar het schoollokaal en het brandspuithuis.
De raad zegt in haar overweging dat de aankoop van de kapel het “maken van een plein voor de
school” mogelijk maakt. De bouw van een muur sluit het plein af van de openbare weg. Het
schoolplein kwam nog in 1866 gereed.
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Verbouwing en opheffing van de openbare school
In het midden van de vorige eeuw groeit, ondanks de afzonderlijke school voor meisjes door de
zusters van Felix, het aantal leerlingen van de openbare school te Udenhout. Dat leidt in 1877
tot een verbouwing van het schoollokaal, waardoor twee vertrekken ontstaan. Het
gemeentebestuur stelt een tweede onderwijskracht aan. In 1882 wordt de derde onderwijzer benoemd, zodat nog meer ruimte nodig is. De Raad besluit de botermijn in de achterste ruimte van
het schoolgebouw naar een andere locatie te verplaatsen en de vrijkomende ruimte in te richten
als school-lokaal.
De per mei 1901 opgerichte bijzondere lagere school voor jongens trekt leerlingen weg van de
openbare school. Het aantal bezoekers van de openbare school daalde op 15 januari 1903 tot 76.
De raad besluit op 7 februari van dat jaar tot opheffing van een onderwijzersplaats. De derde
onderwijzer gaat per l mei 1903 met wachtgeld. Dan loopt de school leeg; op 15 mei 1905 zijn er
nog slechts 5 leerlingen. Kort daarop valt ook het doek voor de overblijvende onderwijzers, want
vanaf 1 februari 1905 sluit de gemeente de school.
Militair onderricht in de school
Aan het begin van deze eeuw was elke gemeente verplicht naar vermogen mee te werken aan een
vorm van voorbereidend militair onderricht. Dat was ook zo in Udenhout, waar al jaren de
oefeningen gehouden worden in twee lokalen op het kasteel. Nu er op de school ruimte was,
vraagt de kapitein, belast met de leiding van het voorbereidend militair onderricht in Udenhout,
voortaan gebruik te mogen maken van twee schoollokalen. De Raad verhuurt de vrijgekomen
schoollokalen. Uit de gemeenterekeningen blijkt dat de huur is ingegaan op 1 november 1905 en
voortduurde tot januari 1912. Gedurende die tijd dient één lokaal voor praktische oefeningen en
één lokaal voor theorie.
Verbouwing tot postkantoor en veldwachterswoning
In de jaren 1906 en 1907 wordt de woning van de hoofdonderwijzer verbouwd tot postkantoor
en het voorste schoollokaal tot woning voor de veldwachter. De verbouwing tot postkantoor
past in het beleid van de bestuurders om het in Udenhout gevestigde postkantoor meer naar de
kom van de gemeente te brengen.
Vanwege het grote belang voor de gemeenschap besluit de raad op 13 juli 1907 de voormalige
onderwijzerswoning onderhands te verhuren aan Martina Scholtze, brievengaardster te
Udenhout. Sinds 1884 kende Udenhout een telegrambesteller, die de telegrammen op het station
ophaalde en in het dorp bestelde. In 1893 komt er een hulpkantoor voor de telegraafdienst. De
briefbesteldienst is een zaak van de gemeente, waarvoor Martina Scholtze per 11 mei 1905 bij de
gemeente in dienst komt. Vanaf 1907 zijn in het postkantoor de post en de telegraaf bijeen
gebracht. Dat betekent een flinke vooruitgang.
Kiosk
In mei 1906 schenkt “Meneer Willem” van Iersel een nieuwe kiosk aan het muziekgezelschap
“Moed en Volharding” te Udenhout. De plaatselijke aannemer P. van de Plas bouwt de kiosk op
het plein vlak naast het raadhuis, op de plaats van de voormalige kapel. De gemeente belooft het
onderhoud van de kiosk te verzorgen. In september 1919 schenkt de fanfare de kiosk, die al op
gemeentegrond staat, aan het gemeentebestuur.
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De verbouwing van 1924
In 1924 wordt het bestaande raadhuiscomplex inwendig grondig verbouwd. Het
gebouwencomplex bestaat op dat moment uit een oud schoollokaal, de veldwachterswoning, de
woning en het kantoortje van de kantoorhouder van de posterijen en het raadhuis. De verbouwing moet leiden tot een ruimere woning voor de nieuwe postkantoorhouder, een groter
kantoor voor de beheerder van de posterijen en meerdere ruimten voor een betere inrichting van
het raadhuis.
Merkwaardig is dat één der oude schoollokalen in tact blijft. Dit lokaal blijft bestemd als reserveschoollokaal voor exercitie en voor de berging van brandblusmiddelen. Pas later komt er een
dependance van de huishoudschool, totdat in 1973 dit lokaal volledig wordt gesloopt om plaats
te maken voor de hal van het nieuwe gemeentehuis.
In de memorie van toelichting behorende bij het raadsbesluit van 7 juni 1924 aangaande de
bouw en verbouw zoals boven beschreven, lezen we dat er in Udenhout een nieuwe kantoorhouder der posterijen is benoemd in de persoon van de heer C. Hosli. De man had een flink
gezin en was niet bereid de verlaten woning van de voorganger te huren. Ook de krappe
kantoorruimte van het oude postkantoor blijkt niet aan redelijke eisen te voldoen.
De raad meent dat het gemeentebelang eist dat op dit voor het publiek gunstige punt in het
centrum een ruime voorziening moet blijven. Bij de verbouwing van 1924 komen de arrestatielokalen in een nieuw gebouw achter de kiosk. Daarin komen ook het politiebureau en de berging
van brandblusmiddelen. De Posterijen huren het nieuwe postkantoor voor 10 jaar. Op 1 september 1924 gaat de huur in van het nieuwe postkantoor op het adres Schoorstraat A.154. In latere
jaren kreeg deze ruimte andere bestemmingen, eerst als dienstwoning voor veldwachter Gommers en in 1948 als kantoor voor de ontvanger. De rest van de woning en de grote zolder van
het raadhuis dienden als woonhuis voor de gemeentebode. Dat duurde tot 1961. De
huishoudschool is in die tijd gehuisvest in het oude instructielokaal. Het vrijkomen van dit lokaal
was aanleiding te gaan denken aan de uitbreiding van het raadhuis.
De verbouwing van 1949
In het jaar 1948 overweegt de gemeenteraad van Udenhout andermaal dat het gemeentehuis niet
meer voldoet aan de eisen van de tijd. De ruimte voor de administratie is ten enenmale
onvoldoende geworden, terwijl het gemeentehuis uit een oogpunt van representatie aan een facelift toe is.
Met dit uitgangspunt keurt de Raad van Udenhout op 29 juni 1948 een bouwplan goed voor
interne verbouwing van het gemeentehuis. De architect verklaart in zijn toelichting dat het raadhuis bij normaal gebruik weer 25 jaar vooruit kan. De in het gebouw werkende ambtenaren zijn
dolblij, omdat er nu eindelijk gewerkt gaat worden aan het dichten van de tochtende ramen. En
de robuust gebouwde gemeentesecretaris Mulder verheugt zich op de aanschaf van stoelen, die
zijn gewicht kunnen dragen.
Nadat de vereiste goedkeuringen zijn verschenen wordt het werk op 17 december 1948
aanbesteed. Het werk komt gereed op 30 april 1949. De datum is zodanig gekozen dat deze
samenvalt met de eerste verjaardag van H.M. Koningin Juliana als Koningin der Nederlanden.
Het raadhuis bestaat dan precies 100 jaar.
De heropening van het raadhuis vindt plaats op 30 april 1949 met een openbare vergadering van
de raad. Het cadeau van de gemeente bij de opening was een 12-armige kroonluchter, naar een
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ontwerp van architect Harrie Pontzen vervaardigd door constructiebedrijf Van Rossum. De
kroonluchter sierde tot 1971 de raadzaal.
De bouwplannen tussen 1960 en 1970
Op 1 augustus 1960 verlaat de huishoudschool ‘Mater Christi’ het kooklokaal achter het
raadhuis. De tijd lijkt gunstig om de voorbereiding voor de volgende verbouwing en
noodzakelijke uitbreiding van het gemeentehuis ter hand te nemen. Medio 1960 krijgt architect
Edmond Nijsten uit Vught opdracht een plan voor verbouwing en uitbreiding van het raadhuis
op te stellen. Bij de eerste presentatie van zijn ideeën zegt hij dat zijns inziens het raadhuis in zijn
geheel niet als monument aanvaardbaar is, daar het niet als zuivere stijl kan worden gewaarmerkt,
maar het gebouw is wel karakteristiek en heeft historische waarde. Het bestaande raadhuis is op
een markante plaats gelegen en, volgens de architect, op de plaats van het oorspronkelijke
raadhuisje. Die plek is waard om te behouden. Dat is uitgangspunt voor de verdere uitbreiding.
De architect wil daarbij het historisch bewaard gebleven stukje voor representatieve doeleinden
inrichten en nieuwbouw plegen aan de zijde van de Slimstraat. Oud-bouw en het nieuwe
gemeentehuis wenst hij met een glazen gang aan elkaar te verbinden. Ook de stedebouwkundige
deelt de voorkeur van de architect om het oude gedeelte uit te breiden met een nieuw
werkgedeelte. Deze oplossing heeft verreweg de voorkeur boven de bouw van een nieuw
raadhuis op het kermisterrein aan de Slimstraat (nu Eikelaar). Dan volgen jaren van
voorbereiding, wijzigingen en oplossen van problemen.
Het oude raadhuis blijkt in 1968 culturele waarde te bezitten. Vandaar dat op 24 augustus 1968
de minister van Cultuur dit gebouw op de monumentenlijst plaatst. In 1969 vindt er een
aanpassing van het plan plaats, onder meer vanwege de eisen die voortvloeien uit de werking van
de Monumentenwet. Immers de Rijksdienst voor de Monumentenzorg gaat vanaf dat moment
een woordje meespreken. De architect schrijft op 29 september 1969: “In de loop der jaren is
naast het handhaven van het totale bestaande raadhuiscomplex het programma van eisen
verdubbeld met het oog op de toekomst, waarbij het terrein niet is vergroot. Hierdoor ontstaat
een strak bouwwerk op een minimum afstand van de belending (het oude raadhuis), gelegen en
ontworpen als een twee-eenheid doch verscheiden van architectuur en materiaal, ieder in zijn
eigen waarde, alleen door een glasverbinding op elkaar betrokken en in zijn ligging ten opzichte
van elkaar enigszins verweven. De grote beweeglijkheid in massa’s en details van het
representatieve gedeelte wordt in evenwicht gehouden door de tegenstelling in veredeld materiaal en de strenge architectuur van het werkgedeelte”.
In de vergadering van 26 september 1969 oordeelt de raad dat de stichtingskosten te hoog zullen
worden, waardoor andere gemeenschapsbelangen in de knel dreigen te komen. De architect
komt op 17 november 1969 daarom met een bezuinigingsplan, doch de Raad verwerpt op 6
november 1969 het aangepaste voorstel. Dat leidt weer tot stagnatie in de lange voorbereiding.
Verbouw en uitbreiding tot gemeentehuis 1971-1973
De planvorming komt op 3 augustus 1970 weer op gang. Waarnemend burgemeester Stieger en
later burgemeester Hoefsloot werken de plannen verder uit. Na veel verwikkelingen wordt het
werk aanbesteed en begint op 2 december 1971 Aannemingsbedrijf Moeskops N.V. met het
grootse bouwwerk. Moeskops schakelt 40 hoofdzakelijk Udenhoutse bedrijven in als onderaannemer. Ondanks de beperking in de uitvoering blijkt bij de afrekening dat er geen sprake is
geweest van bezuinigingen. Autonome kostenstijging en onvoorziene maar noodzakelijke
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meerwerken aan het oude raadhuis zijn de voornaamste oorzaak van de stijging van de
uiteindelijke bouwkosten naar een bedrag van circa 2,5 miljoen gulden. In juni 1973 komt de
bouw gereed. Het gerestaureerde raadhuis en de nieuwbouw zijn tijdens een buitengewone
raadsvergadering op 12 september 1973 heropend.
De architect
De in Vught wonende architect Edmund Nijsten was in kerkelijke kringen een goede bekende.
Pastoor Prinsen en zijn kerkbestuur haalden deze man naar Udenhout, voor de uitbreiding van
de Lambertuskerk in 1951. Er waren goede referenties van de kerkenbouw in Luijksgestel, Best,
Liempde en Vught. Ook in Udenhout was het kerkbestuur tevreden, zodat de pastoor zijn relatie
met verve bij het gemeentebestuur kon aanbevelen. In 1960 is de samenwerking met de architect
begonnen.
Edmund Nijsten (1902-1985) is geboren te Maastricht. Na de middelbare school volgt hij de
Academie voor Bouwkunst te Amsterdam, te vergelijken met de richting bouwkunde op onze
huidige HTS-en. Hijzelf voelt in die tijd meer voor een studie aan de Kunstacademie, maar
terwille van zijn bestaanszekerheid adviseert zijn vader om de architectenrichting te volgen. Na
zijn studietijd laat hij zich registreren als architect BNA en vestigt zich in Vught. Diverse bouwwerken van zijn hand sieren de kom van Udenhout, zoals de brandweerkazerne, het Wit-GeleKruisgebouw en de huishoudschool (nu “De Peppel”). Deze gebouwen staan in de
Zeshoevenstraat of in de directe omgeving daarvan. Niet alleen in Udenhout was hij actief. Hij is
ook de vormgever van de inmiddels gesloopte kerk van 't Moleneind te Vught en het
winkelcentrum daar omheen. Ook bouwde hij in Vught de huishoudschool, een muziekkiosk,
villa’s en andere woonhuizen. Spectaculair is de realisatie van een paalwoning in Engelen.
De uitbreiding in 1991
Op grond van wettelijke voorschriften en feitelijk gebrek aan werkruimte voor het groeiende
aantal ambtenaren, ontstaat in 1991 wederom behoefte aan uitbreiding van de kantoorruimte.
Deze keer wordt de vergroting gevonden aan de achterzijde van het complex. In tegenstelling tot
de eerdere uitbreiding kiest de raad nu voor een semi-permanente uitbreiding van het gemeentehuis. De onderdelen van het bouwwerk zijn op de fabriek geprefabriceerd en komen als
blokkendozen aan. In korte tijd worden de elementen op elkaar gestapeld en van een gevelbekleding voorzien.
De cultuurhistorische waarde voor Udenhout
Nabij het kruispunt in Udenhout staat op historische grond een bouwwerk dat als nationaal
monument is aangemerkt. Ook de ondergrond heeft een historische waarde, want tot 1773 stond
hier de eerste school van Udenhout, in 1849 vervangen door het huidige raadhuis. Vlak naast de
oude school werd in 1788 een nieuwe kapel gebouwd, onder architectuur van de bekende Brabantse architect en landmeter Hendrik Verhees. De toegangsweg naar het huidige
gemeentekantoor loopt precies over de bouwplaats van deze historische kapel en de
begraafplaats van onze voorouders.
De voorgevel van het raadhuis van 1849 is een combinatie van twee bouwstijlen. Enerzijds
neogotische elementen zoals de hoge ingangspartij en hoog opgetrokken ramen, vervat in een
symmetrische gevel. Anderzijds zijn Romaanse rondboogornamenten toegepast. De gevel is
uitbundig versierd met klassieke kinderkopjes, diverse engeltjes, een opvallend gemeentewapen
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en een vergulde tekst. De architectuur van het oude raadhuis komt bij de toeschouwer prettig
over.
De burgerij van Udenhout mag met recht trots zijn op zijn gemeentehuis.
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Hoofdstuk 3
HET UDENHOUTS BESTUUR EN DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Frank Scheffers

De Franse tijd
De inval van de Fransen aan het einde van de 18e eeuw bracht grote bestuurlijke veranderingen
met zich mee, maar daar was de eerste jaren in Udenhout weinig van te merken. Op 22 maart 1803
kwam er een einde aan de enighe van Oisterwijk en is een civiele rechtbank voor Udenhout en
Berkel ingesteld. De leiding van de rechtbank was in handen van Johannes Andries van den Bosch
die de titel schout-civiel kreeg. Hij kreeg zeven schepenen toegevoegd; vijf voor Udenhout en twee
voor Berkel.
In 1810 is het land, onder het koningschap van Lodewijk Napoleon, ingelijfd in het rijk van keizer
Napoleon. Dat bracht een nieuwe opzet van het bestuur met zich mee. In deze tijd werd Udenhout
definitief een eigen gemeente. De Fransen kozen voor een eenhoofdig plaatselijk bestuur, “maire”
genoemd. Het was de al eerder genoemde Johannes Andries van den Bosch die de eer te beurt viel
zich eerste maire te mogen noemen. Op 19 juli 1810 legde hij de vereiste “Eed van
Gehoorsaamheid aan de Constitutien van het Kijzerrijk en getrouwheid aan den Kijzer” af. Van
den Bosch was behalve maire ook sinds 1803 notaris te Udenhout en Enschot. Gezien zijn
notarisambt had hij toch een zekere opleiding genoten. In die zin verkeerde Udenhout in een
gunstige positie; in het algemeen klaagde men in die tijd opvallend veel over de bestuurlijke
kwaliteiten van de dorpsbestuurders. Ze hadden opeens veel macht gekregen, waardoor de secretaris (vanouds de man met verstand, opleiding en ervaring binnen het dorpsbestuur) degradeerde
tot een privé-klerk, die naar goeddunken kon worden afgezet. In de ogen van de toezichthoudende
districtscommissarissen waren de meeste burgemeesters “lompe boeren”, niet in staat om met de
pen ook maar het geringste uit te voeren. En bezaten deze lieden wel capaciteiten, dan ontbrak het
vaak aan het vereiste plichtsbesef. Het ambt was slecht betaald, maar onstoffelijke zaken als eer en
vooral macht stonden daar tegenover. De meeste burgemeesters van de dorpen verdienden hun
brood als landbouwer, winkelier, molenaar of brouwer.
De nieuwe bestuursorganisatie onder het koninkrijk
Na het vertrek van de Fransen komt in 1814 en 1815 de nieuwe grondwet tot stand. De maires en
adjunct-maires worden ontslagen en de eerste burger gaat voortaan schout heten. In Udenhout
bleven zowel de maire als de adjunct-maire gehandhaafd in hun functies, zij het dan onder de
nieuwe titels van schout en adjunct-schout. De leiding van de gemeente was in handen van de
schout en eventueel een gemeenteraad; voor een plattelandsgemeente werd een gemeenteraad pas
in 1825 verplicht gesteld. De raad kwam minimaal een keer per jaar bijeen. Het was ook mogelijk
een secretaris te benoemen om bij de bestuurstaken te assisteren. De koning benoemde de schout.
De Gedeputeerde Staten kozen op voordracht de leden van de raad. De gemeenteschout was belast
met de uitvoering van de wetten en was het hoofd van alle plaatselijke ambtenaren. Hij tekende de
plaatselijke besluiten met één van de leden van de raad en maakte de akten van de Burgerlijke Stand
op. Hij riep ook de raad bijeen, zo vaak als hij nodig achtte. De gemeenteraad, bestaande uit de
schout en de raadsleden, stelde de begroting op, controleerde de rekeningen van de gemeente en
van de armenkas, en stelde alle plaatselijke keuren, reglementen en huishoudelijke verordeningen
op.
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In 1825 nemen een burgemeester, twee assessoren (wethouders) en een gemeenteraad de taken van
de schout en de oude raad over. Van nu af is een gemeenteraad ook verplicht voor
plattelandsgemeenten. Het argument dat er niet voldoende representatieve kandidaten op het
platteland waren bleek niet langer houdbaar. Burgemeester en assessoren vormden het dagelijks
bestuur van de gemeente. De koning benoemde de burgemeester, de gouverneur benoemde de
assessoren en de Provinciale Staten benoemde de raadsleden. Alle benoemingen geschiedden voor
de duur van zes jaar. Om de twee jaar trad een derde deel van de raadsleden af. De secretaris werd
op voordracht van de raad door de koning benoemd. Een bijzondere ambtenaar was de gemeenteontvanger. Hij verrichtte de betalingen voor de gemeente op bevelschriften, ondertekend door de
burgemeester, de assessoren en de secretaris.
De gemeentewet van 1851
Met de gemeentewet van 1851 verkregen de gemeenten een grote mate van autonomie. Vroeger
stonden de plattelandsgemeenten onder strenge controle van het provinciebestuur. Vanaf 1851
hadden zij in vele bestuurlijke zaken zelfstandige bevoegdheden. Het dagelijks bestuur
(burgemeester en wethouders) had over al zijn daden verantwoording aan de gemeenteraad af te
leggen en de besluiten van de raad uit te voeren. De raad benoemde voortaan ook de secretaris en
de gemeente-ontvanger. (Een deel van) de bevolking koos rechtstreeks de gemeenteraad, hetgeen
meer recht deed aan het democratisch beginsel van volksrepresentatie.
Om stemgerechtigd te zijn moest men echter aan een aantal voorwaarden voldoen: van het
mannelijk geslacht zijn, jaarlijks een bepaald bedrag aan belasting betalen en voldoende scholing
hebben gehad.
Het kiesrecht was dus nog zeer beperkt.
Om te bepalen wie kiesgerechtigd waren werden op kiezerslijsten de door ieder betaalde belasting
ingevuld. De te betalen belasting was onderverdeeld in grondbelasting (naar het onroerend goed),
personele belasting (naar het inkomen) en patentrecht (bij exploitatie van een bedrijf). Als de in
totaal verschuldigde belasting boven een bepaalde drempel uitkwam was men, als ook aan de
overige eisen was voldaan, kiesgerechtigd. In 1880 lag de drempel voor de gemeenteraad op f.10,en voor de Tweede Kamer/Staten Generaal en de Provinciale Staten op f.20,- gesteld. Concreet
betekende dit dat in 1880 173 inwoners mochten stemmen voor de gemeenteraad en 93 personen
voor de Tweede Kamer/Staten Generaal en de Provinciale Staten.
De top tien van rijkste inwoners van Udenhout zag er in 1880 als volgt uit:
Naam

grond

personeel

patent

totaal

Guillaume Lemire (grootgrondbezitter)
Josephus van Iersel (burgemeester)
Corn. A. van Iersel (landbouwer)
Hendrik Heijmans (landbouwer)
Jan Slots
Felix Cuijpers (pastoor)
Willem van den Bosch (leerlooier)
Cornelis Rats (leerlooier)
Peter Vermeer
Adr. Joh. v.d. Heuvel (notaris)

180,71
155,40
215,70
172,14
136,57
----22,58
----76,44
12,71

168,24
96,89
25,25
17,51
----132,84
45,69
34,65
23,90
53,90

1,15
---------------46,33
76,41
4,22
34,56

350,10
252,29
240,95
189,65
136,57
132,84
114,60
111,06
104,56
101,17

Burgemeesters
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De burgemeester is de eerste vertegenwoordiger van een gemeente. De term burgemeester in de
betekenis van hoofd van het dagelijks bestuur van een gemeente is pas in de negentiende eeuw
ontstaan. Tevoren verstond men onder “borgemeester” een persoon die belast was met het
ophalen van de belastingen, waarvoor hij dan met zijn persoonlijk vermogen borg stond.
Als we de maires uit de Franse tijd ook tot de burgemeesters rekenen heeft Udenhout in twee
eeuwen tijd dertien burgemeesters gehad. Hieronder zal ik alle dertien de revue laten passeren.
1. Johannes A. van den Bosch
Op 13 juli 1810 werd Johannes Andries van den Bosch tot eerste maire (burgemeester) benoemd.
Hij was in 1767 in Udenhout geboren als zoon van leerlooier Andries van den Bosch. Hij had al in
1793 en 1796 een functie bekleed in het dorpsbestuur. Sedert 1803 was hij bovendien notaris te
Udenhout. De maire had het in zijn gemeente voor het zeggen. Zoals overal degradeerde ook in
Udenhout de gemeentesecretaris tot klerk van de maire. Dit leidde tot spanningen. De secretaris
Sjoerd Rypperda (tevens secretaris van Oisterwijk) weigerde de eed af te leggen in handen van J.A.
van den Bosch, omdat hij hem niet voldoende gekwalificeerd achtte. Rypperda kreeg ontslag, doch
kwam enige tijd later toch terug in zijn functie. Tijdens het burgemeesterschap bleef Van den
Bosch zijn notarisambt uitoefenen, dit zal gezien de beloning ook wel noodzakelijk zijn geweest.
Jan Andries van den Bosch was tot december 1812 maire van Udenhout. Op 4 december van dat
jaar is hij opgevolgd door Jan Carel Frederick van Franckenberg en Proschlitz. Jan Andries van den
Bosch is op 22 september 1817 in Udenhout overleden. Zijn zoon Andries Jan van den Bosch uit
het huwelijk met Joanna Cornelia Kivits volgde hem op als notaris.
2. Jean C. F. van Franckenberg en Proschlitz
Op 1 januari 1813 werd Jan Carel Frederick van Franckenberg en Proschlitz geïnstalleerd door
adjunct-maire Jan Peter Willems. Jan was geboren op 22 januari 1769 te Veere en huwde op 21
januari 1788 Maria Susanna Johanna baronesse Van Dopff, dochter van de Udenhoutse
kasteelheer. Behalve burgemeester was hij ook “regulateur der belastingen op het regt van successie
in het district Breda”. Toen in 1813 en 1814 de Fransen uit ons land verdwenen en het Koninkrijk
der Nederlanden werd gesticht, bleef J.C.F. van Franckenberg en Proschlitz gehandhaafd in zijn
functie, zij het dan onder de nieuwe titel van schout. De burgemeesterswedde bedroeg in deze
periode f.150,- per jaar. Van Franckenberg bleef tot 1821 schout van Udenhout. Op 4 maart 1827
overleed hij op kasteel de Strijdhoef aan een beroerte. Hij ligt begraven in de Grote Kerk te Breda,
de plaats waar hij en zijn gezin geregeld verbleven. Zijn weduwe Maria Susanna Johanna van
Dopff, overleden op 11 november 1838 te Udenhout, ligt begraven op het familiekerkhof aan de
Groenstraat. Als schout is hij opgevolgd door zijn adjunct-schout Wilhelmus Lambertus
Pijnenborg.
3. Wilhelmus L. Pijnenborg
Willem Pijnenborg was reeds sinds 9 januari 1812 adjunct-maire en later adjunct-schout. Ook was
hij in 1810 al lid van de eerste - nog niet democratisch gekozen - gemeenteraad. Bij Koninklijk
Besluit van 5 juni 1820 werd Willem Pijnenborg met ingang van 1 januari 1821, nadat Van
Franckenberg zich niet verkiesbaar stelde, benoemd tot schout. In 1825 veranderde de titel schout
in burgemeester. Willem was op 30 juni 1768 in Udenhout gedoopt. Zijn ouders waren Michiel
Lambert Pijnenborg en Willemijn Lambert Robben. Zijn vader Michiel was regent van de
schuurkerk. Hij trouwde in 1798 met Petronella Leijten. Behalve burgemeester oefende Willem het
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ambacht van bierbrouwer uit. Willem bleef tot september 1832 burgemeester van Udenhout. Op 4
december 1840 overleed hij te Udenhout. Tot 1943 hing in de toren van de St.-Lambertuskerk een
klokje met het opschrift “in honorem BMV donavit W.L. Pijneborg 1840”. Dit klokje zal door hem
aan de kerk geschonken zijn. In 1943 is deze klok samen met de twee andere kerkklokken door de
bezetter uit de kerk gehaald en omgesmolten tot oorlogstuig.
4. Antonie Robben
Antonie Robben werd op 20 september 1832 benoemd als nieuwe burgemeester van Udenhout.
Sinds 1823 was hij reeds gemeente-ontvanger. Hij stamde uit een oud Udenhouts geslacht. De
eerste Udenhoutse pastoor Elias Robben behoorde tot zijn familie. De familie woonde reeds lange
tijd in de nabijheid van de Udenhoutse kapel. Antonie was op 26 september 1792 in Udenhout gedoopt. Hij was een zoon van Jan Baptist Robben en Anna Francis van Eijndhoven. Op 25 mei
1820 huwde hij met de Oisterwijkse Goverdina Canters. Het echtpaar Robben-Canters had 12
kinderen, waarvan er vier op jonge leeftijd stierven. Van de acht overgebleven kinderen traden er
vier dochters toe tot de geestelijke stand. Antonie Robben hield in de periode van 25 mei 1820 tot
14 juni 1849 een “huishoudend notitieboekje” bij, waarin hij enkele voor Udenhout interessante
feiten heeft vastgelegd, onder andere betreffende de bouw van de waterstaatskerk. Voor de bouw
van de kerk had het parochiebestuur een stukje van de tuin van Robben nodig. Pastoor Van Eijl
meldt later in zijn memoriaal dat het perceeltje door de parochie met gesloten beurzen is
aangekocht. Op 27 mei 1852 overleed Antonie Robben.
5. Andries Kuijpers
Andries Kuijpers werd bij Koninklijk Besluit van 29 november 1852 benoemd en op 17 december
van dat jaar beëdigd. Hij is geboren op 16 augustus 1813 als zoon van de Udenhoutse schoolmeester en klokkenist Christiaan Kuijpers en als neef van de eerste burgemeester Jan van den
Bosch. Reeds in 1834 was hij benoemd tot gemeentesecretaris en na 1852 combineerde hij de
functies van secretaris en burgemeester. Zijn salaris was er, ten opzichte van dat van zijn
voorgangers, op vooruit gegaan. De burgemeesterswedde bedroeg f.200,-. Daarnaast genoot hij
nog een salaris van f.300,- als secretaris en vanaf 1853, toen hij tevens lid van de gemeenteraad
werd, kreeg hij ook nog f.5,- presentiegeld. Andries Kuijpers woonde tegenover het gemeentehuis,
thans Schoorstraat 2. In 1864 trad Kuijpers af als burgemeester. Hij bleef echter nog wel aan als
secretaris tot 1873. Een jaar later vertrok hij uit Udenhout.
6. Josephus van Iersel
De zesde burgemeester van Udenhout was wederom iemand uit een oude Udenhoutse familie. De
familie Van Iersel speelde al lang een belangrijke rol in de Udenhoutse geschiedenis; vele Van
Iersels hadden zitting gehad in kerk-, dorps- en armbesturen en ook door hun uitgestrekte
bezittingen konden ze zich laten gelden. Joseph van Iersel werd bij Koninklijk Besluit van 19
januari 1865 benoemd. Op 15 maart verscheen hij voor het eerst in de gemeenteraad. Op diezelfde
dag trad zijn vader Willem van Iersel, vanwege de familierelatie, af als wethouder en raadslid.
Joseph van Iersel was op 7 oktober 1831 in Udenhout geboren als zoon van de rijke landbouwer
Willem van Iersel en Adriana Goossens. Joseph van Iersel was gehuwd met Maria Francisca Joanna
van Oorschot, afkomstig uit Eindhoven. Hun enige zoon Willem leefde als rentenier en werd in het
dorp “Meneer Willem” genoemd. Joseph van Iersel trad in november 1900 af als burgemeester en
als raadslid. Hij had toen een ambtsperiode van bijna 36 jaar achter de rug. Op 9 november 1901
overleed hij.
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7. Henricus W. A. van Heeswijk
Van Heeswijk aanvaardde op 30 november 1900 het voorzitterschap van de Udenhoutse
gemeenteraad. Hij was de eerste burgemeester die niet uit Udenhout afkomstig was of via zijn
huwelijk met Udenhout verbonden was. Burgemeester Van Heeswijk was op 4 april 1868 in Vught
geboren. Hij overleed plotseling op 16 november 1921 kort na zijn vrouw Maria Margaretha van
Dijk die op 7 juni 1920 was overleden. Hij is de enige Udenhoutse burgemeester waar een straat
naar vernoemd is. In deze straat werden tijdens zijn ambtsperiode de eerste woningen van de
woningbouwvereniging “St.--Lambertus” gebouwd. Burgemeester Van Heeswijk was voorzitter
van deze vereniging.
8. Matheus G. de Goeij
Bij Koninklijk Besluit van 4 januari 1922 werd De Goeij benoemd als opvolger van de kort te
voren overleden Van Heeswijk. Van 1919 tot zijn benoeming in Udenhout was De Goeij
burgemeester van Baardwijk (bij Waalwijk). Op 2 februari 1922 vond de officiële inhuldiging plaats.
Hij arriveerde in een auto (een bijzondere gebeurtenis in die tijd) bij het versierde Udenhoutse raadhuis, waar de installatie door wethouder Verbunt plaatsvond. Burgemeester De Goeij was op 9
augustus 1874 in Drunen geboren en overleed te Udenhout in de avond van 18 maart 1936.
9. Antonius M. de Klerk
Burgemeester De Klerk is op 28 mei 1936 tot negende burgemeester van Udenhout benoemd. De
Klerk was op 20 maart 1883 te Bergen op Zoom geboren. In de periode 1930-1936 was De Klerk
burgemeester van Maarheeze geweest. Op 20 juni 1936 werd hij feestelijk binnengehaald. Aan de
grens van Udenhout en Helvoirt arriveerde hij om 14.00 in een rijtuig met twee paarden.
Wethouder Verbunt hield een toespraak waarin de volgende spreuk voorkwam:
“Ik bied aan de grens
ons welgemeende wens,
gelijk en heil den schout
van ‘t mooie Udenhout”
De ambtsperiode van burgemeester De Klerk viel in een moeilijke tijd, eerst de economische crisis
en daarna de bezetting. In zijn openingstoespraak stipte hij de moeilijke tijd door de economische
crisis nog eens aan: “We moeten ons aan de tijdsomstandigheden aanpassen. Echter wij zullen
samenwerken om deze moeilijke periode zo goed mogelijk het hoofd te bieden en gebruik te
maken van alle wettelijke middelen om ons er zo goed mogelijk door heen te slaan. Ik wil ook
zorgen voor de boeren en het zuivelbedrijf, de middenstand en de mooie industrieën die dank zij
hun uitstekende produkten het hoofd boven water kunnen houden”. De economische crisis heeft
De Klerk wellicht zo goed als dat mogelijk was het hoofd kunnen bieden, de tijd van de bezetting is
hem minder goed afgegaan. Hij leidde de gemeente tijdens de moeilijke oorlogs- en bezettingsjaren,
maar kon de toets van de zuivering na de bevrijding niet geheel doorstaan. Hij werd in 1945
geschorst en kreeg op 16 januari 1946 ongevraagd doch eervol ontslag.
Na de schorsing van burgemeester De Klerk kwam er een waarnemend burgemeester, de uit Den
Bosch afkomstige J.P.M. Meuwese, die op 22 maart 1945 werd benoemd. Voor zijn benoeming
was hij adjunct-secretaris bureau afvoer burgerbevolking in Eindhoven. In juni 1946 vertrok hij als
burgemeester naar Hilvarenbeek. In die gemeente overleed hij in 1975.
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10. Willibrordus Th.M. Verhoeven
Na het waarnemend burgemeesterschap van Meuwese volgde op 4 juli 1947, bijna een jaar na het
vertrek van Meuwese, de benoeming van Verhoeven als burgemeester van Udenhout. Tijdens zijn
ambtsperiode groeide Nederland uit tot een moderne verzorgingsstaat hetgeen ook van de
gemeentelijke bestuursorganisatie en ambtenarij de nodige inzet vergde.
Op 2 augustus 1947 is burgemeester Verhoeven feestelijk binnengehaald. Het gemeentebestuur had
een verzoek gedaan aan Gedeputeerde Staten om een extra bijdrage van f.250,- in de
feestelijkheden aangezien de familieleden van de burgemeester van ver moesten komen en men het
niet kon maken deze familie geen Brabantse koffietafel aan te bieden. Hoewel Verhoeven ten tijde
van zijn benoeming in Wassenaar woonde was hij van geboorte een Brabander. Dat dit de gemeenteraadsleden in eerste instantie niet duidelijk was bleek bij het 12½-jarig ambtsjubileum van
burgemeester Verhoeven. Wethouder Oerlemans zei toen in zijn toespraak tot de jubilaris: “Ik
vernam midden juli 1947 van de commandant der politie Van Ravenstein dat Verhoeven benoemd
was. Eerlijk is eerlijk, met gemengde gevoelens drong dit bericht tot mij door, enerzijds vreugdevol,
omdat het zover was, anderzijds hadden wij toch altijd gehoopt dat het minstens een Brabander
zou zijn geweest, eenkennig als wij Udenhoutse mensen nu eenmaal zijn. Toen ik dat niet onder
stoelen of banken stak, verzekerde mij de commandant, dat het juist een echte Brabander was,
namelijk een zoon van dokter Verhoeven uit Oisterwijk.” In de toespraak van notaris Huenges op
datzelfde jubileum is Verhoeven door hem omschreven met de kernwoorden: “loyale verhoudingen, elkaar vrij laten en respecteren, de mensen in hun waarde laten, niet gauw iets kwalijk
nemen of achterdocht koesteren ook al worden er fouten gemaakt.”
Burgemeester Verhoeven was een groot paardenliefhebber. Sedert 1949 organiseerde hij de
jaarlijkse slipjacht. Bij zijn jubileum kreeg hij van de Udenhoutse bevolking een gepast cadeau: de
bijna vierjarige Trakhener vos-merrie Sangerin die in Asperen in Oost-Duitsland was aangekocht.
Om het paard te kunnen aanschaffen was door het feestcomité een actie op touw gezet. Deze actie
kreeg de naam “De Udenhoutse paardenmarkt”. Iedere inwoner van Udenhout kon voor een
bepaald bedrag een tekening van een paard kopen. Men kon kiezen uit de volgende tekeningen:
hobbelpaard f.0,25, stokpaard f.0,50, veulen f.1,00, shetlander f.2,50, dubbele hit f.5,-, tuigpaard
f.10,-, rijpaard f.25,-, springpaard f.50,- en renpaard f.100,-. Met de opbrengst, in totaal f.3175,-, kon
het genoemde paard en nog een 12-delige zilveren cassette aangekocht worden.
Burgemeester Verhoeven overleed op 20 december 1970 na een lang ziekbed.
Tijdens de ambtsperiode van Verhoeven zijn de onderstaande mijlpalen bereikt:
1949
5-1952
1-1957
5-1957
31-5-1958
12-2-1958
1960
27-12-1960
5-1961
5-1961
27-5-1961
22-10-1962
2-7-1967

voltooiing restauratie/ uitbreiding van het oude gemeentehuis
oplevering van 36 gemeentewoningen
opening nieuw wijkgebouw
opening nieuw postkantoor
opening nieuwe brandweergarage
opening nieuw gemeenschapshuis Biezenmortel
koperen ambtsjubileum
6000e inwoner verwelkomd
nieuwe boerenleenbank gepaard met originele boerenovertrek
opening landbouwschool
ontvangst prinses Irene
opening uitleenbibliotheek
opening sportpark Zeshoeven
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27-6-1969
9-8-1969
2-10-1970

officieel bezoek aan de jumelage gemeente Weiskirchen in Duitsland
opening van de nieuwe sportzaal en complex “de Schelf”
overhandiging van de sleutel aan de eerste bewoner van het bestemmingsplan
Achthoeven

Reeds tijdens de ziekte van burgemeester Verhoeven werd de Drunense burgemeester H.J.M.
Stieger belast met het waarnemend burgemeesterschap van Udenhout. Hij vervulde deze functie
van 12 november 1970 tot 1 augustus 1971.
11. Hans B.M. Hoefsloot
Burgemeester Hoefsloot werd op 15 juli 1971 bij Koninklijk Besluit benoemd en op 7 augustus
geïnstalleerd tot burgemeester van Udenhout. Hij is geboren op 12 maart 1934 in Wageningen. In
die plaats bekleedde hij het wethoudersambt en werkte hij in het woninginrichtingsbedrijf van zijn
familie. Op een gegeven moment moest hij vanwege zijn gezondheid kiezen tussen de zaak en de
politiek. Omdat hij in de toekomst ook verzekerd wilde zijn van een bestuurlijke functie
solliciteerde hij naar een burgemeestersambt met als resultaat het burgemeesterschap van
Udenhout. Tijdens zijn ambtsperiode is het Udenhoutse raadhuis fors uitgebreid met een nieuwe
vleugel en is het oude gedeelte gerestaureerd. Op 24 september 1981 verkreeg burgemeester Hoefsloot eervol ontslag wegens zijn benoeming tot voorzitter van het waterschap de Regge en Dinkel
te Almelo.
12. Hein J.M. Tops
Op 16 april 1982 werd Hein Tops benoemd als burgemeester van Udenhout. In het dagelijks leven
was hij leraar Frans aan het Winkler Prins College in Assen en wethouder van Zuid Laren. Tops
was geboren en opgegroeid in het Gelderse Groenlo. Hij was lid van de PvdA. Na de ambtsperiode
te Udenhout volgde in juni 1991 de benoeming tot burgemeester van Valkenswaard. Aangezien het
vertrek van burgemeester Tops onverwachts kwam en voor de benoeming van een nieuwe
burgemeester de nodige procedures veel tijd vergden, had Udenhout een tijdje geen burgemeester.
Wethouder Van der Lee nam als loco-burgemeester de taken van de burgemeester waar.
13. Wim J.A. Dijkstra
Wim Dijkstra werd per 16 februari 1992 benoemd als nieuwe burgemeester van Udenhout. In zijn
woonplaats Tilburg was hij wethouder geweest. Dijkstra is lid van de PvdA. Na de besluitvorming
betreffende de gemeentelijke herindeling, waarbij Udenhout bij Tilburg en Biezenmortel bij Haaren
is ingedeeld, is Dijkstra benoemd tot burgemeester van Oss ingaande 16 september 1996.
De laatste drie maanden van het zelfstandige Udenhout staat de gemeente onder leiding van
waarnemend burgemeester mr. G. J. de Graaf, burgemeester van Vught.
De ambtsketen
Artikel 83 van de gemeentewet bepaalt dat de burgemeester de onderscheidingstekenen draagt, die
door de Kroon zijn vastgesteld. Ter uitvoering van deze wetsbepaling is bij koninklijk besluit van
16 november 1852, Staatsblad 201, een onderscheidingsteken vastgesteld en aangegeven wanneer
dit moet worden gedragen. Het bestaat uit een zilveren penning, met aan de ene zijde het
rijkswapen en aan de andere zijde dat der gemeente, of als de gemeente geen wapen heeft, de naam
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der gemeente. De penning hangt aan een zilveren ketting of aan een oranje zijden lint. De
burgemeester is verplicht het onderscheidingsteken te dragen wanneer hij voorzit in de
raadsvergadering, zich in het openbaar vertoont bij brand of bij oproerige beweging, samenscholing
of andere stoornis der openbare orde, persoonlijk in het openbaar bevelen geeft krachtens de
gemeentewet of krachtens enige andere wet, of bij andere plechtige gelegenheden namens de
gemeente optreedt. In andere dan de genoemde gevallen evenmin als bij plechtigheden buiten de
gemeente is het dragen van de ambtsketen toegestaan.
De ambtsketen van de gemeente Udenhout verkeert in uitstekende staat.
Door de gebrekkige archiefzorg in het verleden is niet te achterhalen wie de keten heeft ontworpen,
dan wel vervaardigd.
De burgemeesterswoning
Op de hoek van de Slimstraat en de Boterbloem staat een statig herenhuis. Deze recentelijk weer in
oude luister herstelde woning is in 1868 gebouwd. De eerste steen is op 15 juli 1868 gelegd door de
eerwaarde heer Arnoldus van Iersel pastoor te Waspik. Deze Van Iersel was van geboorte een
Udenhouter. Pastoor Van Iersel liet het huis bouwen om er zijn laatste levensjaren door te brengen.
Hij stierf op 20 juni 1881 in Waspik. Of hij zelf ooit in het huis heeft gewoond is niet bekend. Na
zijn dood erfde Willem Antoon Arnoldus (!) Josephus van Iersel, beter bekend als “Meneer
Willem”, die via moederszijde verwant was aan pastoor Van Iersel, het huis. Hij verkocht het huis
met remise, stalling en verdere gebouwen, erf en tuin voor f 9.000,- aan burgemeester Van
Heeswijk en zijn vrouw. Toen Van Heeswijk in 1921 stierf is het pand verkocht aan zijn opvolger
M.G. de Goeij. De koopsom bedroeg toen f.15.200,-. In 1936 stierf burgemeester De Goeij. Zijn
weduwe mevrouw De Goeij-van Kempen bleef met haar drie kinderen achter in het grote huis.
Toen de nieuwe burgemeester De Klerk in juni 1936 werd geïnstalleerd, was nog niet duidelijk
waar hij zou gaan wonen. Er kwam een plan een ambtswoning te stichten. Eerst poogde men de
woning van de vorige burgemeester te kopen. De weduwe De Goeij wenste f.12.000,- te ontvangen
voor het pand. Deze koopsom vormde evenwel een probleem omdat daarnaast een ingrijpende
verbouwing noodzakelijk was, onder andere omdat centrale verwarming en behoorlijk sanitair
ontbraken. De kosten van een eventuele nieuwe ambtswoning vooraan in de Groenstraat kwamen
op f.14.000. De hervatte onderhandelingen met weduwe De Goeij hadden succes; de vraagprijs
daalde naar f.10.500,-. Door beperking van de verbouwingen zouden de kosten ervan een bedrag
van f.1.500,- niet overschrijden, zodat op deze wijze voor de som van f.12.000,- de ambtswoning
voor de burgemeester er kwam. De laatste burgemeester die het herenhuis aan de Slimstraat heeft
bewoond is W.Th.M. Verhoeven. Hij bewoonde het pand tot 1965. In 1967 vestigde een deel van
het ambtelijk apparaat zich in de oude ambtswoning. Na de uitbreiding van het gemeentehuis met
een nieuwe vleugel kwam het pand wederom leeg en kreeg de functie van bejaardensociëteit.
Onlangs is het pand weer als woonhuis in gebruik genomen.
In 1964 was er nog sprake van de stichting van een nieuwe ambtswoning. Deze woning zou
moeten verrijzen op de plaats waar nu de winkel van opticien Van den Bersselaar staat. In 1964 was
de oude dokterswoning die daar stond juist gesloopt. Architect Edmond Nijsten, die later ook de
nieuwe vleugel van het gemeentehuis zou ontwerpen, had een begroting gemaakt van f.125.000,-.
De laagste inschrijving kwam echter uit op bijna f.140.000,-. Dat was niet het enige probleem dat
bij de realisatie van de nieuwe ambtswoning naar boven kwam. De gemeenteraad had namelijk al
aan de buurman (Hoppenbrouwers) een toezegging gedaan om een strook grond te mogen kopen
voor de verbreding van de uitrit van zijn werkplaats. Architect Nijsten was echter van mening dat
hierdoor de bouwkavel te smal zou worden om de woning goed tot zijn recht te laten komen.
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Uiteindelijk loste burgemeester Verhoeven de problemen op door te besluiten voor eigen rekening
een woning te bouwen in de Groenstraat.
De gemeente-secretaris
We hebben hiervoor al gezien dat de gemeentesecretaris in vroeger eeuwen een geletterd man was.
De dorpsregenten waren vaak de notabelen uit het dorp die uitsluitend op grond van godsdienst of
bezit zitting hadden in het dorpsbestuur. Dit in tegenstelling tot de secretaris die voltijds zijn functie
uitoefende. De eerste secretarissen na 1810 waren behalve secretaris van Udenhout ook secretaris
van Berkel-Enschot. De secretaris maakte de notulen van de raadsvergadering ten hield de
administratie en het archief bij. De Provinciale Staten benoemde in de periode tot 1825 de
secretaris op voordracht van de gemeenteschout en raad. Vanaf 1825 benoemde de koning de
secretaris op voordracht van de raad. Tenslotte regelde de gemeentewet van 1851 dat de secretaris
benoemd zou worden door de gemeenteraad.
De secretarissen sinds 1810 waren:
• Gerardus van der Heijden, hij vervulde deze functie van 1810 tot 1816. In 1815 bedroeg zijn
salaris f.250,-. Dit was honderd gulden meer dan dat van de burgemeester.
• Andries Johannes van den Bosch, hij was een zoon van de eerste Udenhoutse maire/burgemeester. Evenals zijn vader was hij ook notaris te Udenhout, een functie die hij naast zijn
secretarisambt bleef uitoefenen. Hij bekleedde de functie van 1821 tot 1834. De familie Van den
Bosch bewoonde het pand aan de Slimstraat waar nu makelaar Van Rooij en kapsalon Capelli is
gevestigd. De familie Van den Bosch exploiteerde in de achtergelegen schuur een leerlooierij.
Andries
Kuijpers, hij was tevens burgemeester in de periode 1852-1865. Het secretarisambt
•
bekleedde hij van 1834 tot zijn vertrek uit Udenhout in 1874.
• E.F.J. van Lieshoud. In zijn tijd was het salaris van de secretaris (f.900,-) nog steeds hoger dan
dat van de burgemeester (f.750,-). Van Lieshoud was secretaris in de periode 1874-1919.
• Petrus Josephus Vermeer was in de periode 1919-1947 secretaris van Udenhout. Na het vertrek
van waarnemend burgemeester Meuwese doet de gemeenteraad van Udenhout een verzoek aan
de commissaris van de Koningin waarin zij Vermeer aanbevelen voor de vacature van
burgemeester. Deze plannen zijn echter niet doorgegaan. Behalve secretaris bekleedde Vermeer
nog diverse andere functies; onder andere ambtenaar van de burgerlijke stand, voorzitter van het
burgerlijk armbestuur en lid van het kerkbestuur.
• Willy Adolf Marie Cornelia Mulder was secretaris in de periode 1947-1974. Hij was geboren in
Den Bosch op 4 juni 1913. Toen hij solliciteerde naar de functie was hij recent benoemd als
secretaris van de gemeente Helvoirt. Hij was getrouwd met Ria de Goeij, dochter van de oud
burgemeester. Daardoor woonde hij al in Udenhout, hetgeen gezien de woningnood net na de
oorlog een extra voordeel bij zijn benoeming was. Alvorens Mulder als secretaris werd
aangesteld ging de gemeenteraad op zoek naar informatie over hem. Wethouder Peer Heijmans
liet zich daarom in Helvoirt bij de barbier scheren om informatie in te winnen omtrent de
persoonlijkheid van de aspirant secretaris. Bij het sollicitatiegesprek zal hij een goede indruk
hebben gemaakt, immers bij zijn 25-jarig jubileum wist men zich nog te herinneren dat hij tijdens dit gesprek in jacquet gekleed was. Mulder bleek grote talenten te bezitten als
initiatiefnemer, organisator, stimulator en doorzetter. Hij genoot achting en loyale medewerking
van het ambtenarenkorps, aldus een toespraak bij zijn 25-jarig jubileum. Het ambtenarenkorps
bestond in 1947 uit 6 personen en groeide van lieverlede tot 20, de buitendienst nog buiten beschouwing gelaten. Op initiatief van Mulder zou zelfs een boekhoudautomaat zijn aangeschaft;
Udenhout was daarmee een van de eerste gemeenten in het zuiden die zich op het pad van de
automatisering begaf. Bij zijn jubileum werd een levensloop voorgedragen waaruit bleek dat hij
bijzonder zuinig was: een totaal versleten traploper, gebruikt als bruidsloper, ondanks het
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mopperen van “den bèr” (Jo van Beerendonk) die het zelfs een schandaal vond, pas vervangen
worden nadat nieuwbouw zou zijn gerealiseerd. Dit bleek 16 jaar later te zijn, zodat “het
schandaal van de rode loper”, te gebruiken à raison van f.25,- per keer, nog veel geld voor de
gemeente heeft opgebracht. Bij zijn zilveren jubileum schonk de raad van elf hem een geit,
verwijzend naar zijn bijnaam: “de sik”.
• A.L.A. van de Sande. Nadat W. Mulder wegens gezondheidsredenen de functie van secretaris
had neergelegd werd A. van de Sande in augustus 1974 benoemd als nieuwe secretaris. Hij was
tevoren loco-secretaris van de gemeente Nieuwegein. Van de Sande gaat op 1 juni 1986 na een
veertigjarig dienstverband met de VUT.
• Th.J.H. Broekman. Hij werd extern aangetrokken en op 1 juli 1986 aangesteld als secretaris.
Eind 1990 maakte hij duidelijk een andere functie te ambiëren. Op 1 februari 1991 vertrok hij
naar de gemeente Asten.
• N. van den Ende-van der Wilk. Op 1 april 1991 werd zij als eerste vrouwelijke
gemeentesecretaris van Udenhout benoemd. In het voorjaar van 1995 diende zij haar ontslag in.
Aangezien toen al duidelijk was dat Udenhout niet zelfstandig zou blijven, is geen nieuwe
gemeentesecretaris benoemd. De leden van het managementteam bekleedden om beurt de
functie van loco-secretaris.
De gemeentelijke gezondheidszorg
Sinds 15 juni 1786 konden inwoners uit Udenhout en Berkel terecht bij hun eigen chirurgijn. Op
die datum werd namelijk het echtpaar Trimbach-van Gansen aangesteld. Joannes Trimbach was
chirurgijn en zijn vrouw Anna Catharina van Gansen vroedvrouw. Een deel van hun salaris kwam
ten laste van de dorpskas voor wat betreft de armenpraktijk. In 1809 is Henricus Johannes de Mol
medicus in Udenhout, een jaar later opgevolgd door Johannes Michiels, die behalve chirurgijn ook
vroedmeester was. In 1815 volgde wederom de benoeming van een nieuwe chirurgijn, Pieter
Benedictus Raijmakers. Hij overleed in 1818. De geneeskundige behandeling van de Udenhoutse
armen kwam vervolgens in handen van de Oisterwijkse medicine doctor Johannes Josephus van
Santen, die een toelage van f.75,- per jaar ontving. In hetzelfde jaar volgt de benoeming door het
Udenhoutse gemeentebestuur van Pieter Jan Willems als heel- en vroedmeester. Zijn toelage
bedroeg f.200,- voor het behandelen van de Udenhoutse arme patiënten. In 1822 rees er tussen
doctor Van Santen en het gemeentebestuur een conflict over de betaling van een nota. Het
resultaat was uiteindelijk dat het contract met Van Santen werd opgezegd en Willems voortaan de
gehele Udenhoutse armenpraktijk uitoefende. Tussen Van Santen en Willems boterde het blijkbaar
toch al niet zo. Van Santen zegt over heel- en vroedmeester Willems: “Hij heeft zich in 1821 te
Giessen in Wiesbaden in de medicijnen op een enkel practikaal onderzoek laten promoveren (tot
medicine doctor FS), welke promotie hoewel uit zich zelve in deze landen niet geldig, ook door
besluit van zijne Majesteit niet tegelijk met de heel- en vroedkunde mag worden uitgeoefend”. Van
Santen twijfelt dus aan de kennis die Willems heeft van medicijnen: “dat gemelden Willems geene
de minste pharmaceutische of chemische kunden bezit, onontbeerlijke vereischten in een
geneesheer ten platte landen, die zijne medicamenten voor een groot gedeelte zelve moet bereiden”. Willems bouwde aan de Slimstraat op de hoek van de latere Van Heeswijkstraat een fraai
herenhuis. Hij overleed te Udenhout op 9 mei 1876. Volgens zijn bidprentje oefende hij ruim 57
jaar het beroep van “medicine doctor” uit.
Na het overlijden van chirurgijn Willems kreeg Udenhout dokter Henricus Josephus Lobach als
geneesheer. Hij was in 1838 geboren te Alkmaar en overleed te Udenhout op 17 december 1907.
Lobach vestigde zich in 1877 vanuit Obdam (N.H.) in Udenhout als genees-, heel- en
verloskundige. In 1883 werd hij als gemeente-arts aan de gemeente verbonden en ontving voortaan
daarvoor een vast salaris. Lobach woonde met zijn tweede vrouw Johanna M.A. Tilleman en acht
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kinderen in de Slimstraat. In dit pand is thans bakker Besselink gevestigd. De praktijk van H.J.
Lobach werd in 1908 voortgezet door zijn zoon Josephus Ludovicus Lobach. Uit het eerste
huwelijk van Josephus Lobach met Louise Gimbrère is dochter Wies geboren. Zij heeft zich later
als arts aan het Udenhoutse consultatiebureau voor zuigelingen verbonden. Uit zijn huwelijk met
Sylvie Gimbrère is onder andere zoon Hans geboren, later medisch specialist verbonden aan het
St.-Elisabethziekenhuis. In 1933 vierde het dorp op grootse wijze dat Josephus Lobach zich 25 jaar
geleden vestigde als gemeentegeneesheer. Op 23 juni 1945 werd hij op de terugweg van vrienden in
Vught naar huis plotseling onwel. De chauffeur stopte bij huize Sparrendaal alwaar dokter Lobach
op 66-jarige leeftijd overleed. Zijn opvolger is dokter P.G.A.J. van Keep. Later staat de gemeente
een tweede dokterspraktijk toe; dokter J.A.H.M. Goossens begint een praktijk in een boerderij
vooraan op de Schoorstraat, hetgeen in het begin voor wat heibel zorgde. Bij de aanstellingen van
Van Keep en Goossens zijn de taken van de gemeentelijk arts als volgt beschreven: het verlenen
van kosteloze geneeskundige, heelkundige en verloskundige hulp aan de personen, die van een
bewijs van het burgerlijk armbestuur voorzien zijn of voor wie die hulp door of vanwege het hoofd
van politie wordt ingeroepen, het kosteloos verrichten van vaccinaties, de lijkschouwing, het
verlenen van medewerking van de uitvoering van de besmettelijke-ziektenwet, het geneeskundig
onderzoek van gemeentepersoneel bij aanstelling e.d. en het verstrekken van inlichtingen en
adviezen aan het gemeentebestuur omtrent aangelegenheden inzake de armenpraktijk en de
volksgezondheid. Het honorarium van de gemeentearts bedroeg f.168,- per jaar. Daarnaast kreeg
hij een vaste toelage per jaar, gelijk het bedrag dat de erkende ziekenfondsen betaald wordt aan
huisartsen, voor iedere patiënt voor wie een bewijs van kosteloze hulp is afgegeven door het
burgerlijk armbestuur. De jaarlijks wisselende inkomsten bestonden voor de gemeentelijke arts, die
belast is met verrichten vaccinaties en de lijkschouwing, uit een bedrag van f.336,- per jaar, terwijl
hij tevens voor het verrichten van kosteloze inenting of herinenting tegen pokken 50 cent per
vaccinatie of revaccinatie in rekening mag brengen. Bij epidemieën of andere buitengewone
omstandigheden bepaalde de gemeenteraad het bedrag van de vergoeding afzonderlijk. Dokter
Goossens heeft per 1 mei 1962 eervol ontslag gekregen als gemeente-arts wegens indiensttreding
bij de schoolartsendienst te Boxtel. Zijn praktijk is overgenomen door dokter F.H. ten Horn per 1
januari 1964.
Omstreeks 1972 houdt de gemeente een inventarisatie omtrent de verandering van de taak van de
gemeente-arts door de invoering van de ziekenfondswet en de algemene bijstandswet.
Burgemeester Hoefsloot nodigt beide gemeente-artsen hierna uit voor een gesprek. De conclusie
was dat hun taak nog slechts van zodanige geringe importantie was dat het ambtelijk dienstverband
met de gemeente gevoeglijk kon worden beëindigd. Een eenvoudige overeenkomst tot het
verrichten van enkele diensten was voortaan voldoende. Daarom kregen de beide gemeente-artsen
Van Keep en Ten Horn per 1 juli 1972 eervol ontslag als gemeente-arts.
De dokterswoning
Voor dokter Lobach junior werd in 1907/1908 een dokterswoning gebouwd aan de
Kreitenmolenstraat, waar daarvoor drie stokoude huisjes stonden. Er kwam een fraai herenhuis met
bijbehorend koetshuis en paardestal. De architect was Jan B. Rens uit Goirle. De gebroeders
Brekelmans schreven voor de som van f.8.300,- als laagste in. In latere jaren vonden nog enkele
verbouwingen plaats zoals in 1920 de aanbouw van een erker en in 1924 de bouw van een garage
en spreek- en wachtkamer. Nadat de oude dokterswoning in de jaren zestig dienst had gedaan als
bibliotheek is het pand in 1964 gesloopt.
De gemeentelijke vroedvrouw
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Zoals hiervoor al vermeld staat was er in 1786 al een vroedvrouw in Udenhout beschikbaar om
bijstand te verlenen bij bevallingen. Het beroep van vroedvrouw stond in die tijd in zeer laag
aanzien. Haar werkterrein was afgebakend tot de normale bevalling. In de negentiende eeuw voerde
de chirurgijn de taken van de vroedvrouw uit, die daarom de benaming heel- en vroedmeester
kreeg. In het begin van de twintigste eeuw was de kindersterfte hoog. Zo stierven er in de periode
1904-1908 in Udenhout gemiddeld 15,38 kinderen beneden de één jaar op de honderd levende
kinderen. De gemeenten in Noord-Brabant zagen een belangrijke taak weggelegd voor
vroedvrouwen om de zorg voor de zuigelingen te verbeteren en zo de kindersterfte terug te
dringen. De hoge kindersterfte werd toegeschreven aan de slechte bodemgesteldheid van Brabant,
de onhygiënische omstandigheden door slechte riolering en het bestaan van mestvaalten dichtbij de
woonhuizen en de slechte woningen; te weinig frisse lucht en veel te veel vliegen. Ook de melk- en
watervoorzieningen waren onhygiënisch, omdat de mestvaalt ook vaak het drinkwater uit de
waterput vervuilde. Borstvoeding was in die tijd niet gebruikelijk. Bovendien heerste de gewoonte
om baby’s bier en dotjes brandewijn te geven om hen zoet te houden. De hiervoor geschetste
omstandigheden en gewoonten zullen er toe bijgedragen hebben dat diverse dorpen aparte
gemeentelijke vroedvrouwen aanstelden. Zo ook in Udenhout. In 1921 werd mejuffrouw
M.J.Hendrikse aangesteld, geboren in 1895 in Hoorn en tevoren vroedvrouw in Heerlen. Haar
salaris bedroeg f.700,- per jaar en ze had recht op 14 dagen verlof. In 1923 verzoekt ze de
gemeenteraad om haar salaris met 100 gulden te verhogen in verband met de onderhoudskosten
van haar rijwiel en motor. Bij de aanstelling stelde de gemeente een reglement op waaraan de
gemeentelijke vroedvrouw zich moest houden. Het behoorde tot haar taak Udenhoutse
onvermogende zwangere vrouwen gratis hulp te verlenen bij de bevalling en gedurende negen
dagen daarna enige malen te bezoeken. De bezoeken na de bevallingen dienden altijd plaats te
vinden zelfs als de kraamvrouw daar niet om verzocht. Ook moest zij bij moeilijke bevallingen
onverwijld de arts inschakelen en ook “verscheuringen gedurende de baring ontstaan” direct
melden. Een opvallende bepaling in het reglement is het verbod voor de vroedvrouw om handel te
drijven in wijn, bier of alcoholhoudende dranken dan wel een bierhuis, tapperij of hotel te houden.
Voor een borrel om op de nieuwe wereldburger te drinken kon de trotse vader dus niet bij de
vroedvrouw terecht maar diende hij zijn heil te zoeken in het café.
Juffrouw Van der Sterren volgde in 1932 mejuffrouw Hendriks op. In dat jaar trad de toen 22jarige Van der Sterren in dienst bij dokter Lobach. Toen zij in 1957 haar 25-jarig jubileum vierde,
had zij reeds bij 3.603 bevallingen goede diensten bewezen. In 1970 had “de Ster” meer dan 4.000
baby’s ter wereld geholpen. Een goede cliënte van haar maakte het weekblad “Margriet” attent op
deze bijzondere vrouw, waardoor zij als eerste in het land is onderscheiden met de Gouden
Margriet, uitgeroepen tot vrouw-van-het-jaar wegens onbaatzuchtigheid, hulpvaardigheid en
naastenliefde. Bij haar veertigjarig jubileum in 1972 werd ze door burgemeester Hoefsloot
onderscheiden met koninklijk goud. Niet onvermeld mag blijven haar paranormale begaafdheid.
Met name voor het wegnemen van pijn bij brandwonden is vaak haar hulp ingeroepen. Velen heeft
zij met succes overlezen. In 1979 nam “de Ster” afscheid. Ze had toen in totaal ± 8.000 baby’s mee
ter wereld geholpen. In 1982 overleed juffrouw Van der Sterren op 76-jarige leeftijd. Juffrouw van
der Sterren was de laatste vroedvrouw.
De gemeente-ontvanger
De taak van de gemeente-ontvanger was het verrichten van betalingen voor de gemeente op
bevelschriften, ondertekend door de burgemeester, wethouders of de secretaris. De gemeenteontvangers waren verplicht een akte van borgtocht te laten opmaken ten behoeve van de gemeente
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Udenhout. Mocht de ontvanger achterblijven in de verantwoording van zijn administratie dan had
de gemeente een titel om over te gaan tot de openbare verkoop van de goederen genoemd in de
akte van borgtocht. Zo maakt gemeenteontvanger en leerlooier Gerardus van Beurden samen met
zijn echtgenote Johanna Brekelmans een akte van borgtocht op waarbij twee perceeltjes land
afkomstig van de familie Brekelmans tot zekerheid worden gesteld.
In 1963 schafte de gemeente Udenhout op initiatief van Willy Mulder een boekhoudautomaat aan.
Hierdoor raakte het secretarie-register, dat dubbel was vanwege het grootboek van de
ontvangersadministratie, overbodig. De bevelschriften tot betaling, de bankopdrachten en de
grootboekkaarten werden voortaan tegelijkertijd op de afdeling financiën vervaardigd. Voor de
ontvanger betekende dit een enorme besparing van werk, maar ook een uitholling van zijn functie.
Daar kwam nog bij dat betalingen steeds vaker via bank en giro plaatsvonden. De ontvanger hield
slechts een klein gedeelte van zijn oorspronkelijke taak over, namelijk het beheer van de contante
kas. Om de ontvanger toch een volledige dagtaak te verschaffen, benoemde men hem tot
secretarie-ambtenaar belast met onderwijswerkzaamheden.
Vanwege de algemene bijstandswet van 1964 kwam er behoefte aan een ambtenaar die het college
van burgemeester en wethouders behulpzaam kon zijn bij de uitvoering van die nieuwe wet. De
toenmalige gemeente-ontvanger F.L.M. de Bakker was vanwege zijn ervaring als secretarispenningmeester van het voormalige burgerlijk armbestuur de aangewezen persoon. Voor de functie
van gemeenteontvanger werd, gezien opheffing daarvan op korte termijn, geen nieuwe ambtenaar
meer benoemd. A.J.A. Rijs is voor de tussenliggende tijd benoemd tot waarnemend gemeenteambtenaar, terwijl J.E.J. Timmermans als kassier de contante kas in beheer kreeg.
De gemeente-ontvangers sinds het begin van de negentiende eeuw waren:
- Antonius van Erp
- Antonie Robben
- Gerardus van Beurden
- A. Heijmans
- Josephus Robben
- Frans de Bakker
- A. Rijs (waarnemend).
De veldwachter
In Berkel-Enschot heeft men tegenwoordig een wijkagent die in plaats van een surveillanceauto
zich verplaatst op een dienstfiets. Het contact met de mensen in de wijk is hierdoor beter, hetgeen
een gunstig effect heeft op de kleine criminaliteit en het vandalisme. In dit kader kan men spreken
van een stap terug in de tijd. In vroeger tijd verplaatste de plaatselijke “bromsnor” zich ook per
fiets door het dorp om zo de openbare veiligheid te bewaken. Het is niet precies bekend welke
personen in de negentiende eeuw de functie van veldwachter hebben bekleed. In 1815 was het
Joseph Verhagen die voor een jaarsalaris van 202 gulden 17 stuivers en twee penningen een jaar
lang stropers, bedelaars en andere wetsovertreders aanhield. Zijn opvolger was Johannes Mattheus
Pauli, afkomstig uit Hilvarenbeek. Hij was een zoon van de Surinaamse ex-slaaf Marcus Pauli die
aan het eind van de achttiende eeuw naar Nederland was gekomen. Jan Pauli zal vanwege zijn
uiterlijk een bijzonder persoon in het dorp zijn geweest. Hij overleed op 10 december 1826 op 28jarige leeftijd. Aan het einde van de negentiende eeuw was P.J. Laarhoven veldwachter . Hij kreeg
op 1 mei 1901 eervol ontslag. Zijn opvolger Bart Smits was tevoren veldwachter in Tilburg
geweest. Veldwachter Smits had in 1913 een salaris van 665 gulden. Het bestond uit de volgende
componenten: 450 gulden loon; 10 gulden per kind onder de achttien, in totaal 90 gulden; 45
gulden vergoeding voor bovenkleding en 80 gulden voor de vrije woning in de veldwachterswoning
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die ondergebracht was in het achterste gedeelte van het gemeentehuis. Dat het in vroeger tijd sport
was de veldwachter te plagen blijkt uit een interview met Graard Kruijssen in 1978. Hij vertelt
daarin dat veldwachter Smits het af en toe flink te verduren had. Zo werd hij bij een zoekpartij naar
zijn plaaggeesten zelfs door twee man ondergeplast. “Niet spuwen, niet spuwen”, riep hij, niet
vermoedend dat het nog veel erger was. In 1922/1923 vertrok veldwachter Smits naar Goirle. Alphonsus Theodorus Roijmans solliciteerde naar de vrijgekomen functie. Hij was sinds de tweede
helft van 1919 agent van politie in Tilburg. Roijmans was in 1886 in Reusel geboren, was eerst sigarenmaker in zijn geboorteplaats en daarna politieagent in Tilburg. Bij zijn sollicitatie in Udenhout
bracht hij aanbevelingsbrieven mee van burgemeester Willekens van Reusel die hem omschreef als
een “man met een ijzeren gestel”. Ook de Reuselse pastoor Verstappen liet zich positief uit over
Roijmans. Roijmans bleef werkzaam als gemeenteveldwachter tot 1 september 1943. Op die datum
werd de functie van gemeentelijk veldwachter opgeheven en trad hij in dienst bij het korps
marechaussee. In 1950 kreeg hij eervol ontslag. Na zijn pensionering bleef Roijmans actief als
onbezoldigd gemeenteveldwachter. Hij overleed in 1961.
De gemeentebode
In de tijd dat Udenhout nog geen telefoon- en telegraafverbinding had was men voor het
verzenden van berichten aangewezen op “de boden”. In 1808 had de gemeente haar eigen,
vrouwelijke, bode, te weten Dingena Backers, de huisvrouw van Jan Adriaen van den Bosch. Ze
was aangesteld tot “bodinne” naar ‘s-Hertogenbosch, tegen een traktement van vijftig gulden per
jaar, te ontvangen “van drie tot drie maanden”. Voor dit bedrag moest Dingena Backers, drie maal
per week, namelijk op maandag, woensdag en vrijdag naar de hoofdplaats van de Meierij om “alle
brieven, pakketten en papieren door beyde gemeentebestuure en schout-civiel te versenden na het
postkantoor te ‘s-Hertogenbosch of binnen de stad aldaar”. Ze moest tevens de post meenemen
voor de plaatsen die op haar route lagen. Later is de gemeente gebruik gaan maken van de
plaatselijke post- en telegraafdienst van de familie Scholtze. Omstreeks 1899 bleek dat de
gemeenteveldwachter ook bodediensten verrichtte. In juli van dat jaar verbood de Commissaris van
de Koningin de veldwachter werkzaamheden te verrichten voor de secretarie. Hiervoor diende een
aparte bode te worden aangesteld. In 1901 was dit echter nog steeds niet gebeurd. In de
functieomschrijving van de dat jaar aangestelde veldwachter kwamen namelijk nog steeds
werkzaamheden als gemeentebode voor. De gemeenterekening van 1915 noemde wel de naam van
een aparte gemeentebode. Het betreft Jan van Sluisveld. Hij zal opgevolgd zijn door Cornelis
Brekelmans die op 15 november 1922 is aangesteld. Zijn salaris werd dan voor 60% betaald door
de gemeente en voor 40% door het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Toon Dekkers was de volgende gemeentebode. Dekkers kwam in 1944 om het leven. Hij was lid van de vrijwillige brandweer
die op 16 september 1944 op het Udenhoutse station een in brand geschoten trein aan het blussen
was. Plotseling sloeg een granaat op de brandweerauto, waarbij Dekkers zwaargewond raakte; Hij
overleed op 18 september aan zijn verwondingen in het Tilburgse ziekenhuis. Daarna werd Jo van
Beerendonk, die in de buitendienst werkzaam was, door ontvanger Jef Robben verzocht Dekkers
op te volgen als gemeentebode. In een interview in het boekje “Udenhout hartverwarmend uniek”
vertrouwde de nu 86-jarige Van Beerendonk de auteur toe dat hij niet op het baantje van bode
stond te kijken. Het werk bij de buitendienst beviel hem veel beter. Toch is Jo van Beerendonk
alias “d’n Bèr” maar liefst 38 jaar gemeentebode gebleven. Op 1 januari 1975 volgde zijn zoon Jan
hem op.
De post- en telegraafdienst
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In de tijd dat Dingena Backers de post bezorgde en afhaalde voor het gemeentebestuur was in
Udenhout sinds 1803 de familie Scholtze ook actief als postbesteller. Later ging ook de familie
Scholtze de post van en voor het Udenhoutse gemeentebestuur in Den Bosch bezorgen en afhalen.
Dit blijkt uit een verzoekschrift dat “brievengaarder” Adriaan Scholtze in 1875 bij het
gemeentebestuur indiende. Hij verzoekt om een bijdrage uit de gemeentekas voor het afhalen van
brieven en andere stukken op de secretarie, dat hij zag gehonoreerd met een bijdrage van acht
gulden per jaar. In 1893 werd er in Udenhout een hulpkantoor voor de telegraafdienst opgericht.
Het gemeentebestuur van Udenhout was door de post- en telegraafdienst van Kaatsheuvel
geattendeerd op een gunstige regeling waardoor Udenhout een hulpkantoor zou kunnen oprichten.
De kosten van de aanleg van de telegraafkabel kwam slechts voor rekening van de gemeente als de
lengte ervan meer dan vijf kilometer zou zijn. Aangezien Loon op Zand al beschikte over een
telegraafkantoor zou dit maximum niet veel overschreden worden. De gemeente moest zorgen
voor een lokaliteit en mocht de kantoorhouder en plaatsvervanger aanstellen. De gemeente kwam
een bestelloon van tien cent per telegram toe. De eerste kantoorhouder was Adrianus Scholtze. Hij
is op 11 mei 1905 opgevolgd door zijn dochter Martina. De eerste handbediende telefooncentrale
in Udenhout dateert van 21 augustus 1906. De steenfabriek had telefoonnummer 1. Tina Scholtze
kon met al het brievenverkeer, de telegraafdiensten en sinds 1906 ook nog een telefooncentrale in
haar kleine woning aan de Kreitenmolenstraat niet meer goed uit de voeten. In 1907 kwam de
onderwijzerswoning in het tussenstuk van het gemeentehuis vrij waar een heus postkantoor kon
worden gevestigd. Op 1 januari 1920 is de exploitatie van het postkantoor overgenomen door het
rijk.
De brandweer
Met de opstelling van een brandreglement op 23 augustus 1803 door het Udenhoutse dorpsbestuur
was de oprichting van de Udenhoutse brandweer een feit. Het gemeentebestuur kocht acht
brandladders en -haken en stelde “agt corporaals die deselve sullen bewaaren” aan. Die acht
korporaals vormden het eerste brandweerkorps. Zij “zullen gehouden weesen, zo drae ter hunner
kennis gekoomen is dat er brand is ontstaan, terstond met hun ladders en haaken zich te begeeven
ter plaatse waar den brand is”. De korporaals moesten samen met de leden van het
gemeentebestuur zorgen dat er “onverwijld maatregelen genoomen worden tot spoedig blussen”
bijvoorbeeld door het toegestroomde publiek in het gelid te zetten voor het doorgeven van emmers
water. In 1808 schafte de gemeente een draagbare brandspuit aan. Het liefst had het
gemeentebestuur vier van dergelijke exemplaren en een grote brandspuit, doch door geldgebrek
bleef het bij een kleine draagbare. In 1818 lag de situatie anders. De gemeente ging over tot de
aanschaf van een grote brandspuit met bijbehorende kar en 20 leren brandemmers, de bouw van
een nieuw brandspuithuisje, het graven van 26 brandkuilen die moesten zorgen voor voldoende
bluswater en de herziening van het brandreglement uit 1803. Volgens dit nieuwe reglement bestond
het brandweerkorps in 1819 uit drie brandmeesters en een reserve, zes slangendragers en drie
reserves, zestien pompers en zes reserves, twaalf waterscheppers en drie reserves en twee
zeildragers en twee reserves. Het korps werd in geval van brand gewaarschuwd door de koster die
de grote klok moest luiden en door de tamboers van de schutterij en het gilde die hun trommen
moesten “roeren”. Later kreeg de klapperman ook een belangrijke rol in het signaleren van brand
in de dorpskom.
In 1854 brandden 17 huizen in de kom van Udenhout tot de grond toe af, 23 gezinnen raakten
dakloos. Een jaar tevoren waren ook al vier huizen afgebrand. Naar aanleiding van deze grote
brand kwam er in 1855 een nieuwe verordening “ter voorkoming en blussching van brand”. De
eerste artikelen van deze verordening gingen over de bouwvoorschriften van huizen, stookplaatsen,
ovens en schoorstenen e.d.. Ten aanzien van het brandweerkorps bepaalde de verordening dat
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voortaan een benoemde opperbrandmeester boven de drie brandmeesters zou staan. De leiding bij
een brand berustte bij de opperbrandmeester en de burgemeester. De brandweerlieden zouden
voortaan ook door het college van B&W benoemd worden. Een brand in 1872 was wederom
reden om de aanschaf van nieuw materiaal te overwegen. Geldgebrek verhinderde dat echter. Pas
nadat nog vier panden door brand verwoest waren, kreeg de aanschaf van een nieuwe brandspuit
de hoogste prioriteit. In 1875 volgde de aanschaf van een zuig- en perspomp, gemonteerd op een
vierwielige wagen, getrokken door een paard. Pas in 1939 kwam de eerste brandweerauto in het
dorp. In 1956 volgt de aankoop van een draagbare motorspuit en een neveltankwagen. Korte tijd
later bouwde de gemeente een nieuwe brandweerkazerne; Burgemeester Verhoeven opende op 31
mei 1958 deze nieuwe kazerne op de hoek van de Van Heeswijkstraat en de Zeshoevenstraat.
Momenteel bestaat het brandweerkorps uit 23 vrijwilligers. Jo Olieslagers is jarenlang de
commandant geweest, tot voor twee jaar. Momenteel is de commandant van het brandweercorps
van Loon op Zand tevens tijdelijk commandant van de Udenhoutse brandweer. Anno 1996 rukt
het korps bij brand uit met twee brandweerauto’s, een Magerus tankautospuit en een Mercedes
manschappenwagen met daarachter gekoppeld een motorspuitaanhanger.
Enkele grote branden in Udenhout:
Op 3 april 1854 ‘s morgens om 10 uur spoedde burgemeester Kuijpers zich naar het kruispunt waar
in een stal belendend aan de woning van herbergier en bakker Adriaan Verbunt brand was
ontstaan. Dat is de plaats waar nu café ‘t Centrum staat. Het vuur sloeg over van woning op
woning, in de Slimstraat tot aan de schuurkerk en in de Kreitenmolenstraat tot aan de oude
pastorie, het latere St.-Felix. Anderhalf uur later, om half twaalf, gaf de brandwacht het sein ‘brand
meester’, maar de ramp was compleet. In totaal gingen 17 huizen, met 23 woningen, in vlammen
op. Eerst ging de beschuldigende vinger naar Cornelis Aarts, als voorman in dienst bij Willem van
Roessel, logementhouder te Tilburg, die met een brandende pijp zijn paard uit de stal zou hebben
gehaald. Later ging het gerucht dat de brand zou zijn aangestoken door de knecht van Verbunt, die
kwaad was op Verbunt en die daarom per ongeluk expres de stallantaarn had laten vallen, maar
dat is nimmer bewezen.
In de nacht van 7 december 1856 brandde de Kreitenmolen af, met de naastgelegen boerderij
van Cornelis Pijnenburg en het woonhuis van Francis Schapendonk.
Daags voor Pinksteren 1888 waren kinderen achter de boerderij in de Winkelschehoek, waar nu
de familie Van Roessel-Kolen woont, bezig met vuurtje spelen vlakbij de musterdmijt. De mijt
vatte vlam. De vonken vlogen door de lucht. De boerderij, waar nu de familie Van RoesselKolen woont, stond spoedig in lichterlaaie en ook de drie boerderijen waar nu de families
Bertens, van de Pas en Heijmans wonen, brandden tot de grond toe af. De Udenhoutse
brandweer rukte, voor die tijd, snel uit. Helaas bleef de oude brandspuit op twee wielen, die met
mankracht getrokken moest worden, halverwege in de modder steken. Een behulpzame boer
spande toen zijn paard voor de brandspuit en verder ging de karavaan richting ‘t Winkel. Daar
aangekomen lagen de vier boerderijen al plat. Alleen de boerderij aan de overkant van de straat
bleef gespaard.
In de periode van de Bevrijding, van 16 september tot 29 oktober 1944, brandden er in totaal
negen boerderijen, vier woningen en drie cafés af, verspreid over het dorp maar hoofdzakelijk aan
de Oude Bossche Baan en in de omgeving van ‘t Gommelen, ‘t Endeke en de Mortel. Deze
branden staan uitvoerig beschreven in het boek “Over d’n Oorlog”.
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Op de avond van 29 november 1969 en de daarop volgende nacht brandde het gebouwencomplex
van de Boerenbond aan de Kreitenmolenstraat tot de grond toe af. Op de avond van zondag 30
november was de brand te zien op het televisiejournaal. Het Nieuwblad van het Zuiden berichtte
op maandag 1 december: “Een felle brand heeft zaterdagavond het pakhuis van de Boerenbond
volkomen verwoest. De aangrenzende melkfabriek heeft ernstige schade opgelopen. De
Udenhoutse brandweer onder leiding van commandant Van de Plas zag zich voor zo’n enorme
brand geplaatst, dat via het alarmnummer hulp gevraagd moest worden van de brandweerkorpsen
uit de omliggende gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Berkel-Enschot en Loon op Zand. De schade
van de brand wordt voorlopig geschat op drie miljoen gulden”.
En door de jaren heen is de brandweer nog al eens uitgerukt richting d’n Berkhoek. Bij onweer was
het vaak prijs en sloeg in een van de boerderijen de bliksem in.
De klapperman
Door de Udenhoutse ingezetenen was vanouds een nachtwacht of klapperman aangesteld. Per 16
december 1839 gebeurde dat door de gemeente. Van ‘s avonds tien uur tot ‘s morgens vier uur liep
de nachtroeper wacht. Zijn route lag in de kom van het dorp: de Kreitenmolenstraat vanaf de oude
pastorie (het oude St.-Felix) tot het kasteel aan de Schoorstraat en van het einde van de Slimstraat
tot aan de boerderij in de Groenstraat waar nu de familie Simons woont. Het doel van de
nachtroeper was een eventuele brand tijdig te ontdekken en zo de kom van het dorp te behoeden
voor een grote brand die een groot deel van het dorp in as zou leggen. Om alarm te slaan had de
klapperman een houten klapper of klepper bij zich. Behalve alarm slaan bij brand riep de klapperman ook de uren af en kon men zich door hem laten wekken. De Udenhoutse klappermannen
sinds 1839 waren:
Chr. Lammen (1839-1843)
P. van Empel, bijnaam “Piet Klep” (1843-1871)
M. Heessels (1871-1874)
J. van Sluisveld (1874-1877)
E. van Laarhoven (1877-1881)
J. Heessels (1881-1891)
M. van de Pas (1891-1892)
C. Damen (1892-1895)
J. de Jong (1895-1904)
A. Heessels, bijnaam “De Kat” (1904-1913)
M. Vriens (1914-1917).
Behalve nachtwaker was Janus Heessels ook lantaarnopsteker. Graard Kruijssen omschreef hem in
een interview uit 1978 als “een zure” die alles beter wist. Dit was voldoende reden om grapjes uit te
halen. Op een dag werd zijn ladder, die hij nodig had bij het aansteken van de lantaarns, half
doorgezaagd. Toen Heessels de ladder tegen de lantaarn bij het station zette, bezweek de ladder
onder zijn gewicht. Heessels, die de kan petroleum net hoog opgeheven hield, kreeg alle olie over
zich heen.
Het burgerlijk armbestuur
Elke parochie kende vanaf de Middeleeuwen één of meer Heilige-Geestmeesters, die over fondsen
beschikten om armen te ondersteunen. In de Franse tijd zijn de armen- of H.-Geesttafels

62
vervangen door “Bureaux de Bienfaisance”. Na de Franse tijd, bij wet van 31 december 1814,
kwamen de fondsen aan de gemeente, die een college van drie regenten benoemde, belast met de
armenzorg. Het college zorgde onder de benaming “burgerlijk armbestuur” voor de behoeftigen
door geld en voedsel te verstrekken. Tot aan het jaar 1845 had het Udenhoutse college tevens de
zorg voor de behoeftigen uit Berkel. Na een ruzie scheidde Berkel zich van Udenhout. Het bezit en
de gekapitaliseerde renten werden toen geschat op f.29.714,-. In 1912 werd de armenwet geheel
vernieuwd en in 1965 vervangen door de Algemene Bijstandswet, waarin is bepaald dat iedere
Nederlander behoeftig is als hij in zodanige omstandigheden dreigt te geraken, dat hij niet over de
middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien. Het beheer van de
bezittingen bleef bij het burgerlijk armbestuur tot dat een regeling betreffende overname door de
gemeente was getroffen. Bij de inventarisatie van de bezittingen bleek het burgerlijk armbestuur
van Udenhout te beschikken over ruim 30 hectare grond en effecten ter waarde van circa f.88.000,.
Het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf
In 1913 startte de gemeente onderhandelingen met de PNEM om Udenhout aan te sluiten op het
elektrische lichtnet. Dit resulteerde in 1918 in een open brief van burgemeester Van Heeswijk aan
de inwoners van de kom van Udenhout om een abonnement af te sluiten voor de afname van
stroom. Het Gemeentelijk elektriciteitsbedrijf voerde de aanleg van het elektriciteitsnet uit. Om de
aanleg te kunnen financieren had de gemeente een lening van f.36.000,- afgesloten bij de PNEM.
Slechts wanneer een meerderheid bereid was een abonnement af te sluiten zou de elektrificatie van
de kom financieel haalbaar zijn. De inwoners van de kom konden een verklaring tekenen waarin ze
meedeelden stroom te zullen betrekken tegen een jaarlijks, door de Udenhoutse gemeenteraad vast
te stellen, tarief van hoogstens 85 cent per abonnementslamp per week. Er was niet de gehele dag
stroom; het Gemeentelijk elektriciteitsbedrijf was slechts verplicht stroom te leveren van 15
augustus tot 15 april en wel van ‘s morgens zes uur tot het licht is en ‘s avonds vanaf het donker tot
tien uur. De meeste inwoners van de kom hadden voldoende aan één lichtpuntje. Slechts 16
personen namen een abonnement op meer lichtpunten, dit waren de notabelen of middenstanders
en bedrijven die ‘s avonds ook licht nodig hadden (zie tabel).
Op 7 juli 1922 stuurde burgemeester De Goeij een briefje naar pater Gardiaan van het
Capucijnenklooster in Biezenmortel en naar de pastoor van de Lambertuskerk in Udenhout waarin
hij hen opriep tijdens de H.Mis een vergadering over de elektrificatie van de gemeente Udenhout
aan te kondigen. Uiteindelijk werd op 16 oktober 1922 een overeenkomst tussen de gemeente en
de PNEM gesloten. De gemeente garandeerde aan de PNEM een stroomopbrengst van f.6.300,per kalenderjaar.
De PNEM nam in 1928 het gemeentelijke elektriciteitsbedrijf over.
Aantal abonnementen bij het Gemeentelijk elektriciteitsbedrijf
nr.
Naam
beroep
1
H. van Heeswijk
burgemeester
2
W. van Iersel
rentenier
3
J.C. Sweens
kastelein
4
A. van de Ven
koekfabriek
5
J. Vermeer
landbouwer
6
H. Scholtze
kastelein
7
A. van de Voort
kastelein
8
L. Danklof
winkelier
9
J.C. van de Voort
houtzagerij

adres
A11
B1
C1
B93
C26
C179
C182
C183
C192

aantal
3
4
3
5
3
3
3
4
4
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10
11
12
13
14
15
16

M. Vroemen
J. Lobach
B. Vercammen
C. Danklof
Wed. Th. van de Ven
G. Hamers
J. van Rooij

notaris
dokter
aannemer
bakker
slager/leerlooier
handelaar
bakker

C205
C220
C221
D6
D42
D52
D136

3
4
3
3
3
3
3
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BURGEMEESTERS SEDERT 1810
J.A. van den Bosch
J.C.F.de Franckenberg de Proschlitz
W.L. Pijnenborg
A. Robben
A.Kuijpers
J. van Iersel
H.W.A. van Heeswijk
M.G. de Goeij
A.M. de Klerk
W.T.M. Verhoeven
J.B.M. Hoefsloot
H.J. Tops
W.J.A. Dijkstra

1810-1813
1813-1821
1821-1832
1832-1852
1852-1865
1865-1900
1900-1921
1921-1936
1936-1944
1947-1970
1971-1981
1982-1991
1992-1996

SECRETARISSEN SEDERT 1810
G. van der Heijden
A.J. van den Bosch
A.Kuijpers
E.F.J. van Lieshoud
P.J. Vermeer
W.A.M.C. Mulder
A.L.A. van der Sande
Th. Broekman
Mw. N. van de Ende van de Wilk

1810-1816
1821-1834
1834-1874
1874-1919
1919-1947
1947-1974
1974-1986
1986-1990
1990-1995

WETHOUDERS SEDERT 1851
S. Burgmans
N.C. van de Pas
W. van Iersel
J.C. Willems
J. van Rooij
A.J. van den Heuvel
H. van Broekhoven
A. Martens
C.A. van Iersel
J.J. van Loon
M. Leijten
C.J. van de Plas
H. van Iersel
F. Verbunt
J. van Roessel
J.C. van Zon
P. Heijmans
J.C. van de Voort
H.A. Oerlemans
E.F. van de Ven
J. Bertens
R.F.J. Kokke
G.H.J. Custers
L.W. Oerlemans
F.J.J. Kuijpers

1851-1859
1851-1858
1858-1865
1859-1860
1860-1863
1863-1866
1865-1881
1866-1902
1878
1881-1895
1895-1899
1899-1911
1902-1919
1912-1937
1919-1923
1923-1935
1935-1941
1945-1953
1937-1941
1945-1946
1946-1970
1947
1953-1966
1966-1970
1972-1978
1970-1972
1970-1972
1972-1990
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R. Brooimans
Mw. M. Dunk de Ree
A. van der Lee
F. Hanckman
J. Goutziers
F.J.A.M. van Dongen
J.B. Leferink

1978-1986
1986-1990
1981-1982
1990-1993
1990-1994
1996
1991-1992
1993-1996
1994-1996

GEMEENTERAADSLEDEN SEDERT 1851 1)
A. van Baal
S. Burgmans
W.W. van Iersel
N.C. van de Pas
A. Robben
P.G. Verhoeven
J.C. Willems
A. Kuijpers
A.J. Vermeer
J.J. van Rooij
H. van Broekhoven
A. Martens
J.J. van Loon
A.J. van den Heuvel
C.A. van Iersel
J. van Iersel
E. Verhoeven
H. Rats
M. Leiten
J. Bertens
C.J. van de Pas
C. van Rooij
H. van Iersel
F. Verbunt
P. Verhoeven
C. van Roessel
C. Burgmans
J. van Roessel
H.W.A. van Heeswijk
J.C. van de Voort
J. Verhoeven Azn
J.C. van Zon
A.M. van de Laar
P. Heijmans
A. van Iersel
Th.J.B.A.G. Lemire
C. Scheffers
L. Schellekens
J.M. Verhoeven
J.H. Elands
J.M. Hobbelen
J. Willems
A.J. Robben

1851-1857
1851-1859
1851-1865
1851-1858
1851-1852 2)
1851-1857
1851-1860
1853-1865 2)
1857-1863
1857-1863
1858-1881
1859-1902
1860-1895
1863-1866
1863-1899
1865-1900 2)
1865-1883
1866-1874
1874-1899
1881-1899
1883-1911
1895-1901
1899-1919
1899-1937
1899-1919
1901-1927
1901-1923
1901-1927
1929-1931
1902-1919 2)
1912-1941 3)
1945-1946 4)
1919-1923
1919-1941 3)
1919-1925
1923-1941 3)
1945-1953 4)
1923-1939
1923-1930
1923-1940
1923-1931
1923-1931
1925-1925
1925-1927
1927-1929
1927-1935
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1937-1940
1930-1941 3)
1931-1941 3)
1945-1952 4)
A.H.J.H. van Erp
1931-1935
M.J. van Gorkum
1931-1941 3)
1945-1946 4)
P.W. van Kempen
1935-1939
M.J. van Asten
1935-1941 3)
E.F. van de Ven
1939-1941 3)
1945-1953 4)
M. Maas
1939-1941 3)
1945-1949 4)
C.H. Pennings
1940-1941 3)
1945-1946 4)
1962-1972
W. van de Ven
1940-1941
P.J. van Dam
1945-1946
C.J.F. Hosli
1945-1946
H.A. Oerlemans
1945-1970
J. Burgmans
1945-1946
W. van den Berk
1946-1958
P.H. Haen
1946-1949
1953-1962
1966-1966
J. de Bruijn
1946-1956
J.P. van Rijswijk
1946-1958
F.A. Moonen
1946-1970
J. Bertens
1946-1970
F. Veldpaus
1949-1953
P. Pijnenburg
1949-1956
G.W.M.F. van Hommelen
1953-1969
L. van Lier
1953-1966
A.G. van Iersel
1953-1974
J.J.A. van de Ven
1956-1962
1964-1965
G.H.H.M. v.d. Aa
1957-1964
L.W. Oerlemans
1958-1974
H.C. Schoonus
1958-1962
P.H.J. Scholtze
1962-1978
R.F.J. Kokke
1962-1978
A.M. Verhoeven
1962-1966
C.J. van Zon
1962-1969
C.G. Oerlemans
1966-1969
Mw. H. Hoppenbrouwers-Wijnands 1966-1970
H. Janssen
1966-1975
C.J. Hogedoorn
1969-1974
W.C.M. Janssen
1969-1970
H.A.J. de Jong
1969-1970
1970-1973
N.W.J. Jongbloets
1970-1970
G.H.J. Custers
1970-1973
P.M. Naalden
1970-1974
1975-1978
C.M.J. Simons
1970-1990
F.J.J. Kuijpers
1970-1990
J. Goutziers
1970-1996
A.L. v.d. Lee
1972-1994
H. Brekelmans
H. Verhoeven
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H.G.M. Vlietstra
Mw. J. van Rijsewijk-v.d. Plas
J.C.W.M. van Iersel
C.W.J. Schuurmans
H.F.J.W. v.d. Zande
B.W. Derks
A.H. Mallens
A.P.J. Verhoeven
B.J.M. Besselink
M.J.W.M. Brooimans
J.A. Das
P.A.M. de Wit
J.L.A.M. Wijnands
C.F.M. van Roessel
F.M. van Hoek
Mw. P.M.I. Krouwels
M.J.M. Emans
Mw. M.C. Dunk de Ree
Mw. A.W. de Miranda Volmer
Mw. J.M. Coolen Coppens
W.M.H. van Hulten
C.A.E. Scholtze
J.B.J. Elands
P.J. van de Ven
J.M.C.N. Vissers
P.A.M. van Iersel
A.P.J.M. Bouw
J.G.L.M. Remmers
J.C.M. van Zon

1973-1994
1974-1974
1974-1978
1974-1978
1974-1978
1974-1982
1974-1990
1978-1981
1978-1982
1992-1996
1978-1994
1994-1995
1978-1982
1978-1982
1994-1996
1978-1990
1981-1996
1982-1986
1982-1984
1985-1986
1986-1990
1986-1992
1990-1994
1990-1990
1990-1990
1990-1996
1990-1996
1990-1992
1993-1996
1994-1996
1994-1996
1994
1995-1996

1) de lijst bevat misschien niet alle vervangers in geval van tussentijds aftreden van raadsleden
2) tevens burgemeester
3) in 1941 geschorst als gevolg van een maatregel der bezettende macht
4) lid van de zogenaamde “Noodraad” 1945-1946
EREMEDAILLE VAN DE GEMEENTE UDENHOUT
1972 Christ Pennings, scouting
1972 Willy Mulder, gemeentesecretaris
1974 Janus van Iersel, gemeenteraadslid
1978 Dolf Kokke, wethouder
1981 Hans Hoefsloot, burgemeester
1982 Hein van den Berg, scouting
1984 Paul van Keep, huisarts
1986 Anton van de Sande, secretaris
1986 Therus van Gorkum, Udenhouts Belang
1990 Frans Kuijpers, wethouder
1990 Pater Monaldus van den Broek, pastor van Biezenmortel
1991 Paul Scherer, burgemeester van Rodgau
1991 Hein Tops, burgemeester
1993 Karel Prinsen, emeritus pastoor
1995 Jan Goutziers, gemeenteraadslid
1996 Wim Dijkstra, burgemeester
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Hoofdstuk 4
HET GEMEENTEBESTUUR VAN 1970 TOT 1996
André van der Lee

De politieke omwenteling van 1970
We gaan eerst terug in de tijd tot direct na de Tweede Wereldoorlog. Alles wat men tot dan toe
als normaal beschouwde, had op zijn kop gestaan. Mensen hadden ingrijpende gruwelijke dingen
meegemaakt. Direct na afloop van de oorlog werden in de gemeenten noodraden benoemd.
Inwoners, die een bijdrage konden leveren aan de opbouw van het grondig ontwricht openbare
bestuur, vroeg men om zitting te nemen in het eerste naoorlogse gemeentebestuur. Het kreeg de
taak de eerste nood te verlichten en democratische verkiezingen voor te bereiden. Wat je dan
ziet, is dat deze bestuurders daarna mee gaan doen aan de eerste naoorlogse verkiezingen. Zo
ook in Udenhout. Vervolgens kom je deze bestuurders jarenlang tegen in het openbare bestuur.
De kern van het Udenhouts bestuur zou tientallen jaren bestaan uit burgemeester Verhoeven,
benoemd in 1947, gemeentesecretaris Mulder, eveneens benoemd in 1947, en wethouder Harrie
Oerlemans, die aantrad in 1946. Zij begonnen vlak na de oorlog hun bestuurdersloopbaan in
Udenhout en bleven in de Udenhoutse politiek actief tot in of na 1970.
Bij de verkiezingen van 1962 kondigde zich reeds een verandering aan. De jarenlange
samenstelling van de raad, bestaande uit de werknemers, de boeren en de middenstand, wijzigde
zich. Er was een nieuwe politieke groepering opgericht met als representanten de heren Dolf
Kokke, in het dagelijkse leven leraar in het voortgezet onderwijs, Piet Scholtze, geboren en
getogen Udenhouter die als administrateur werkzaam was op de steenfabriek, en Hein Janssen,
directeur van de melkfabriek. Bij de verkiezingen heette de lijst van de nieuwe fractie in de
volksmond “de sportlijst”. In feite ging de aandacht vooral uit naar vernieuwing en verbetering
van het Udenhoutse onderwijs. In 1962 kwamen Dolf Kokke en Piet Scholtze in de raad. In
1966 ook Hein Janssen. In dat jaar werd Dolf Kokke wethouder. Kennelijk was dat niet helemaal
naar de zin van Burgemeester Verhoeven, die verzuchtte dat hij het toch heel vreemd vond en
dat zo’n agrarische gemeente als Udenhout minstens een wethouder moest hebben van boerenkomaf. In alle voorgaande perioden had Udenhout altijd een wethouder gehad uit de agrarische
sector: Peer Heijmans en daarna Jan Bertens waren daar de representanten van.
1970 is het jaar van de grote veranderingen in het bestuur van Udenhout. Burgemeester
Verhoeven werd ziek en overleed eind december van dat jaar. Secretaris Mulder kampte met zijn
gezondheid, bleef weliswaar nog aan tot 1974 maar de loco-secretaris Frans de Bakker verving
hem veelvuldig. Harrie Oerlemans stopte met zijn bestuurdersloopbaan na 25 jaar actief te zijn
geweest. Ook de raad veranderde grondig van samenstelling. Kennelijk waren de Udenhoutse
kiezers uit op iets nieuws. Verscheidene groeperingen hadden de koppen bij elkaar gestoken en
wilden met nieuwe lijsten aan de verkiezingen gaan deelnemen. In Biezenmortel kwam daags na
nieuwjaar van 1970 een groep mensen bijeen, uit alle lagen van de bevolking, om met een nieuwe
lijst aan de verkiezingen te gaan deelnemen. Frans Kuijpers was de beoogde lijsttrekker en het
zittende raadslid Adrianus van Iersel zou ook deel uitmaken van deze nieuwe lijst. Men mikte op
minstens 3 zetels in de nieuw te kiezen raad. Ondertussen was men in het dorp ook al aan het
zoeken naar een nieuwe lijst die een dwarsdoorsnede van de Udenhoutse kiezers zou zijn. Jo
Custers was de belangrijkste trekker van deze lijst. Hij was een zwager van Lenie
Hoppenbrouwers-Wijnands, die zitting had in de raad namens de middenstand. Er kwamen
contacten met de initiatiefnemers van de Biezenmortelse lijst en snel kwam men tot het inzicht,
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dat gezamenlijk optrekken tot meer succes zou leiden. Zo ontstond de Gecombineerde lijst.
Maar dat was nog niet alles: ook de werknemerslijst was in beroering. Omdat Harrie Oerlemans
stopte ontviel deze lijst de natuurlijke, jarenlange gerespecteerde aanvoerder. Na een pittige
vergadering in café het Centrum in Udenhout, waar alle groeperingen bij elkaar kwamen die de
Gecombineerde lijst zouden vormen, kwam men tot zaken. De gevestigde orde, de
werknemerslijst, wilde wel mee doen, als zij de lijst mochten aanvoeren in de persoon van Bart
Oerlemans, die daarmee ook zijn kandidatuur vestigde als wethouder in de nog te kiezen raad. Jo
Custers kwam op nummer 2 van de lijst en vervolgens een aantal zittende raadsleden. Er stonden
in totaal 18 kandidaten op de lijst en het was een hele eer om erop voor te komen. Achteraf was
hier onder het mom van vernieuwing en doorbraak de kiem gelegd voor de wethouderscrisis die
in 1972 in alle hevigheid zou woeden.
De uitslag van de verkiezingen luidde: 7 zetels voor de Gecombineerde lijst, 5 voor de lijst
Kokke en voor nieuwkomer Jan Goutziers was er 1 zetel. Bij de wethoudersverkiezingen voelde
de Gecombineerde lijst zich zo sterk, met 7 zetels in de raad, dat zij uit eigen gelederen 2
wethouders kozen, Bart Oerlemans en Jo Custers. Lijst Kokke met 5 zetels moest in de
oppositie. Goutziers steunde aanvankelijk de Gecombineerde lijst. Frans Kuijpers werd
aangewezen als fractievoorzitter, wat toen een weinig benijdenswaardige functie was.
Burgemeester Hoefsloot
De raad van 1970 koos 2 wethouders uit één fractie met een sterke oppositie van 5 zetels van de
lijst Kokke. Dolf Kokke was in de voorafgaande periode al wethouder geweest en was zoals dat
heet buiten spel gezet. De oppositie was hevig, wethouders die het niet met elkaar konden
vinden, een burgemeesterloos tijdperk en een secretaris die veelvuldig afwezig was door ziekte.
Een scenario voor een film, maar dan op zijn Udenhouts: “unne kaoie”. De loco-burgemeester
Bart Oerlemans was niet in staat om de gemeente te leiden bij afwezigheid van een
burgemeester. De hele raad moest er aan te pas komen om een raadsvergadering tot een goed
einde te brengen, inclusief de oppositie. Reden voor loco-secretaris Frans de Bakker om, buiten
medeweten van het college, een brief naar de Commissaris der Koningin te schrijven en te
vragen om een waarnemend burgemeester. Die kwam er in de persoon van burgemeester Stieger
van Drunen. Wie gehoopt had, dat hij orde op zaken zou stellen, kwam bedrogen uit. Hij zorgde
er met name voor, dat de begroting voor dat jaar door de raad werd vastgesteld. Hij paste op de
tent, zoals dat in het vakjargon heette, en wachtte rustig af tot er een nieuwe burgemeester
kwam.
Die kwam er met benoeming van de Hans Hoefsloot in augustus 1971. Voor zijn benoeming
was hij wethouder in Wageningen. Het is niet bekend, of hij wist in wat voor wespennest hij
terecht kwam, want zo was op het moment van zijn benoeming de bestuurlijke situatie in
Udenhout. Burgemeester Hoefsloot pakte alles voortvarend aan. Hij was geen man die met veel
bombarie naar buiten trad. Nee, hij deed het met stille diplomatie. Voor zichzelf haarscherp
analyserend wat er aan de orde was. Met een grote dossierkennis liet hij de mensen bij zich
komen om uit hun mond te horen wat de problemen waren. Heel bepalend zijn waren de
gesprekken bij de open haard bij hem thuis met alle fractievoorzitters. Het was burgemeester
Hoefsloot die de raad steeds bijbracht, dat zij het hoofd van de gemeente vormde en dat zij
feitelijk de baas was; dat het college voorbereidend en uitvoerend was maar dat de raad de dienst
uitmaakte.
De wethouderscrisis
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De Gecombineerde lijst was niet onder een gelukkig gesternte geboren. Met name het opnemen
van de werknemerslijst bleek achteraf op grote problemen te stuiten.
In het begin was er steun van de eenmansfractie van Jan Goutziers. Bij de formatiebesprekingen
kwam men tot het besluit twee wethouders uit eigen gelederen te kiezen. Voor de formaliteit had
er nog wel een bespreking plaats met de lijst Kokke, maar deze werd al na een half uur
afgebroken, omdat het voor Kokke en de zijnen al snel duidelijk was, dat zij geen wethouder
konden leveren, ondanks hun 5 zetels en grote kiezerswinst. In feite waren zij de winnaars van
de verkiezingen, want de Gecombineerde lijst was een optelsom van een aantal vroegere lijsten,
zoals de boeren, werknemers en middenstand, die in de vorige periode met 9 mensen in de raad
vertegenwoordigd waren. Het gekozen lid van de Gecombineerde lijst, de heer Scheepens,
overleed voor dat hij beëdigd kon worden als raadslid. Kees Simons was de volgende op de lijst,
nam zijn plaats in en diende de hele periode uit. Hij kwam net als Scheepens uit de agrarische
stand.
Bij de wethoudersverkiezingen kwam duidelijk naar voren dat de lijst Kokke zwaar oppositie zou
voeren, omdat zij buitenspel waren gezet; kwaliteit zat er voldoende in zijn fractie. Bart
Oerlemans werd eerste wethouder en Jo Custers de tweede. Bart Oerlemans zou in
voorkomende gevallen als loco-burgemeester optreden. Vooral de heren Jo Custers en Dolf
Kokke lagen elkaar niet. Niet alleen, omdat Custers de portefeuilles Financiën, Onderwijs, Sport
en Cultuur van Kokke had overgenomen, maar ook de beide karakters lagen elkaar niet. Bart
Oerlemans had Openbare Werken en kwam eigenlijk nauwelijks aan bod. Het was vaak stevig
ruzie maken in de raad. Het raadslid Christ Pennings, gecombineerde lijst, kon daar niet tegen en
kondigde in december 1971 zijn aftreden aan. André van der Lee volgde hem op in april 1972.
Tussen beide wethouders boterde het ook al niet. Bij de begrotingsvergadering van 1972 was het
voor fractievoorzitter Frans Kuijpers al duidelijk dat de Gecombineerde lijst niet bij elkaar te
houden was. De werknemers namen te vaak een ander standpunt in. Ook de klaagzang van
Custers bij de fractievoorzitter, dat het zo niet langer kon, deed de emmer overlopen. Toen
volgde het aftreden van Pennings en de opvolging door Van der Lee, die in werknemerskring
niet werd erkend als een van hen. Er was een afspraak dat bij het aftreden van een werknemer
een andere werknemer, en dan met name uit de door hen erkende kringen, hem zou opvolgen.
Dat deed de werknemers in mei 1972 besluiten om uit de Gecombineerde lijst te stappen en als
werknemerslijst door te gaan. In de junivergadering ondernam fractievoorzitter Frans Kuijpers
een aanval op wethouder Bart Oerlemans. Wethouder Custers was die bewuste vergadering
wegens ziekte afwezig. Oerlemans had nauwelijks verweer en was niet voorbereid op dit
gebeuren. Lijst Kokke wilde zich er niet echt mee bemoeien. Burgemeester Hoefsloot, die al lang
zag, dat het mis ging, formuleerde een motie van vertrouwen voor Oerlemans. Het merkwaardig
fenomeen deed zich voor, dat de raad dit niet in stemming wilde hebben, omdat de andere
wethouder er niet was en omdat de vakantie voor de deur stond en men geen zin had de
vakantie te laten bederven door een wethouderscrisis. Op verzoek van Kokke tilde de raad alles
over de vakantie heen naar 10 augustus van dat jaar. Voorzitter Hoefsloot hield de raad voor dat
dit niet helemaal in overeenstemming was met de bedoelingen van de wet, maar liet dit toch
passeren in de wetenschap, dat er dan een oplossing in zat voor de bestuurscrisis waarin
Udenhout zich bevond. De tijd benutte men voor gesprekken om tot een vruchtbare
samenwerking te komen tussen wat er nog over was van de Gecombineerde lijst en de lijst
Kokke. Lijst Kokke wilde wel samenwerken met de Gecombineerde lijst, maar stelde als eis dat
Custers niet meer in het College terugkwam. Zij wilden een College met Frans Kuijpers en Dolf
Kokke. Voor de Gecombineerde lijst was dat een bijzonder zwaar offer, maar iedereen besefte
dat Custers te zwaar beschadigd was om nog als wethouder terug te kunnen komen.
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Op 10 augustus 1972 kreeg alles zijn beslag. Wethouder Bart Oerlemans hield de eer aan zich
zelf en trad af, na een lange verklaring, waarin hij de schuld van zich afschoof en een motie van
wantrouwen indiende tegen zijn collega wethouder Custers. Ook deze trad af. Het was voor hem
een persoonlijk drama waaronder hij zeer gebukt ging. Hij was met veel idealen en de beste
bedoelingen begonnen aan wat hij als zijn taak zag. Eind december 1972 trad hij af als raadslid,
hij werd ziek en enkele jaren later ging hij dood. Een drama zonder weerga in en door de
politiek.
Toen de heren Kokke en Kuijpers de wethoudersstoelen innamen, waren er 2 nieuwe
fractievoorzitters nodig: Piet Scholtze voor de lijst Kokke en André van der Lee voor de
Gecombineerde lijst, beiden werkzaam op de steenfabriek. De coalitie telde aanvankelijk 10
zetels en toen Custers aftrad en daarvoor in de plaats Henk Vlietstra kwam, waren er nog 9 zetels
over, want Vlietstra bekende zich tot de werknemerslijst.
Er brak een stabiele bestuursperiode aan. Het trio van burgemeester Hoefsloot en de wethouders
Kokke en Kuijpers kon het goed vinden. De nieuwe secretaris Anton van de Sande, die Willy
Mulder opvolgde, verstevigde de stabiliteit.
De verbouwing van het gemeentehuis
Vanaf 1960 had het toenmalige gemeentebestuur zich bezig gehouden met het vernieuwen van
het gemeentehuis. In 1960 was een eerste krediet gevoteerd. In 1964 kwam er toestemming voor
verbouw, maar desondanks gebeurde dat niet. In 1967 ging de Raad akkoord met de ophoging
van een eerder geraamd krediet en brengt het op f.700.000,-. In 1968 kwam er opnieuw vertraging omdat het bestaande gemeentehuis de status van rijksmonument kreeg en dat betekende dat
men niets mocht ondernemen zonder toestemming van de minister. Ondertussen verhuisde het
ambtelijk apparaat in november 1967 naar de voormalige ambtswoning van de burgemeester.
Het College kwam in september 1969 met een nieuw voorstel naar de Raad. Het voorstel wordt
verworpen met 5 tegen 7 stemmen. Op 3 augustus 1970 kwam er een nieuw plan in de raad. Nu
ging de raad akkoord met plannen ter grootte van anderhalf miljoen gulden. Omstreeks 1
september 1970 trad de nieuwe Raad aan met Bart Oerlemans en Jo Custers als Wethouders. Het
nieuwe college wilde de oude erfenis wel afgewerkt hebben. Tenslotte zaten de ambtenaren al
ruim 4 jaren in een noodbehuizing. Op 20 december 1970 overleed Burgemeester Verhoeven,
wat wederom tot vertraging leidde. Een aantal inwoners hield een enquête om tot een
goedkopere versie te komen. Alles bleef bij het oude, tot er een nieuwe burgemeester kwam in
de persoon van de heer J.B.M. Hoefsloot. Hij pakte de zaken aan en ging over tot het
aanbesteden van het gemeentehuis. De laagste inschrijver was het Bouwbedrijf Moeskops uit
Bergeyk. Voor een bedrag van f.1.247.616,- ex BTW wil dit bedrijf het gemeentehuis bouwen.
Op 2 december 1971 begon de bouw en verbouw van het gemeentehuis daadwerkelijk. Het was
een ontwerp van architect Nijsten uit Vught die het bestaand monumentale gedeelte volledig in
stijl liet restaureren en daar middels een glazen tussenstuk een geheel afwijkend kantoorgebouw
tegenaan zette. De uiteindelijke overschrijding beliep één miljoen gulden. Reden voor de raad
om op 10 augustus 1972 een onderzoekscommissie in te stellen die aan de gemeenteraad moest
rapporteren terzake van de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van de restauratie en
nieuwbouw van het gemeentehuis. De commissie volbracht zijn taak eind januari 1973. Koppen
rolden er niet in het dagelijks bestuur van de gemeente en op de architect viel niets te verhalen.
Op 27 juni 1973 werd het gebouw opgeleverd en nog voor de vakantie, op 2 juli, namen de
ambtenaren het gebouw in gebruik. De heropening van het gemeentehuis was op 12 september
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met een bijzondere raadszitting in het bijzijn van de Commissaris der Koningin, de heer Van der
Harten. Vooraf was er een eucharistieviering in de Sint-Lambertuskerk. Uit protest, vanwege de
hoge kosten, bleef het raadslid Jan Goutziers weg bij de opening.
Het zwembad
Udenhout wilde al in de zestiger jaren een zwembad. Maar beschikbare gelden legde men al die
jaren steeds opzij voor de verbouw van het gemeentehuis. Nu was er op gemeentelijke projecten
subsidie te krijgen als het werkgelegenheidsprojecten waren. Men moest dergelijke projecten met
een bestek aanleveren bij de provincie. Daar zat een hoge ambtenaar om de projectsubsidies toe
te wijzen. Het was zeker van belang om daar de eigen projecten warm te houden en zo aan de
beurt te komen. Dat bleef de gemeente Udenhout trouw elk jaar doen met een oud, ooit door de
Grontmij gemaakt ontwerp. In 1972 kwam plotsklaps het bericht dat het zwembad voor
tweederde gesubsidieerd zou worden, mits men binnen 3 maanden aan de slag was. De Raad
stond op zijn kop, de subsidie was welkom, maar men had de laatste jaren nauwelijks over een
zwembad gedebatteerd. Er was alleen maar een oud achterhaald ontwerp. Er gingen stemmen op
in het dorp om een overdekt zwembad te bouwen. Wethouder Kokke liet de VNG-afdeling
Sport en Recreatie opdraven om een onderzoek in te stellen. De raad koos eieren voor zijn geld.
Het zwembad kwam er.
De Schoolstrijd
Vanaf 1963, bij het vaststellen van het bedrag per leerling, door de gemeenteraad, voerde de
Raad pittige debatten over de staat van onderhoud van de Sint-Felixschool, de meisjesschool aan
de Kreitenmolenstraat. Het gebouw was ruim 100 jaar oud en paste niet meer in de tijd. Het was
een aanbouw aan het klooster van de zusters van Liefde, die het onderwijs voor de kleuters en de
meisjes verzorgden. Het schoolgebouw was eigendom van het kerkbestuur, dat tevens
schoolbestuur was. De Raad maakte zich nogal kwaad in die jaren en verweet het schoolbestuur
laksheid en niet alleen omdat het geen haast maakte met plannen voor nieuwbouw, maar ook
omdat het niets deed om aan de bestaande school het meest elementaire onderhoud te plegen.
De toiletten, de verlichting, de vloeren, de oliekachels en de schoorstenen, niets deugde meer aan
die school. Het schoolbestuur was autonoom en het gemeentebestuur kon weinig afdwingen.
Wel had de Raad de zeggenschap om het jaarlijks bedrag per leerling vast te stellen, een bedrag,
dat voor alle basisscholen in de gemeente hetzelfde was en waar men de exploitatielasten en de
leermiddelen van de school mee moest betalen. Ook het onderhoud moest hieruit bekostigd
worden. De lijst Kokke probeerde van alles om daar verandering in te krijgen, inclusief
voorstellen tot halvering van het schoolgeld per leerling. Het Tweede Kamerlid N. Verlaan van
de Boerenpartij stelde op 15 november 1968 vragen aan de minister van Onderwijs en
Wetenschappen: “Is het de minister bekend, dat in Udenhout een schoolgebouw staat dat niet
meer aan de minimale eisen voldoet en dat op deze school 266 leerplichtige meisjes en 110
kleuters onderwijs moeten genieten?” Op 4 april 1969 kwam er een antwoord van de
staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen de heer Grosheide: “Gebleken is dat het
betreffende gebouw voor vervanging in aanmerking komt”, aldus de staatssecretaris. In zijn
antwoord stelde de staatssecretaris dat een en ander aanleiding was geweest een urgentieverklaring af te geven voor de nieuwbouw van een kleuterschool. De heer Grosheide zegde in zijn
antwoord verder toe, dat begin april een urgentieverklaring zou worden afgegeven voor de bouw
van een basisschool in Udenhout. Het schoolbestuur reageerde verheugd en de pastoor deed de
daaropvolgende zondag in zijn preek mededeling van het heuglijke bericht.
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Op 28 augustus van dat jaar passeerde er bij de notaris de oprichtingsakte van een nieuw
schoolbestuur voor de meisjes- en kleuterschool. Er kwamen mensen van buiten de kerk in,
maar de invloed van het kerkbestuur was nog dominant aanwezig. De nieuwe kleuterschool
bouwde men in de nabijheid van Huize St.-Felix, de nieuwe basisschool in de nieuwbouwwijk
Achthoeven.
De verkiezingen van 1974
Vanaf augustus 1972 was het gemeentebestuur in een rustig en stabiel vaarwater terecht
gekomen. Nu nog kijken wat de Udenhoutse kiezer er van vond. Op 29 mei 1974 vonden er
verkiezingen plaats. De eerste landelijke lijst diende zich aan: de VVD. Carel Schuurmans voert
de lijst aan en verovert een zetel in de Raad. De lijst Goutziers verdriedubbelt het stemmenaantal
en komt met 3 zetels in de Raad: Jan Goutziers zelf, Ben Derks en Berry van der Zande. De
gecombineerde lijst onder aanvoering van Frans Kuijpers met 4 zetels (André van der Lee, Kees
Simons en Jos Mallens). Lijst Kokke met 3 zetels (Dolf Kokke, Piet Scholtze en Hein Janssen,
later vervangen door Piet Naalden) en de werknemerslijst met 2 zetels (Bart Oerlemans later
vervangen door Jan van Iersel, en Henk Vlietstra). Kennelijk dacht de Udenhoutse kiezer wat
genuanceerder over de vorige periode, want de zittende coalitie verloor 2 zetels.
Toch werd de coalitie voortgezet en kwamen de beide wethouders terug.
Onder leiding van burgemeester Hoefsloot zette het College het gevoerde beleid voort. Het
belangrijkste thema bij de verkiezingen was “het gemeentehuis een open huis”. Iedere inwoner
moest zonder drempelvrees naar het gemeentehuis kunnen gaan en op de best denkbare manier
te woord worden gestaan of geholpen met zijn of haar problemen. De raadscommissies die in de
vorige zittingsperiode waren ingesteld, moesten zoveel mogelijk openbare commissies zijn. De
inwoners moesten zelf kunnen zien en horen wat er allemaal aan de orde kwam. Zij moesten
invloed kunnen uitoefenen op hetgeen er gebeurde. Burgemeester Hoefsloot riep een
begeleidingscommissie ruimtelijke ordening in het leven waarin een doorsnee van de bevolking
zitting had. Ongeveer 15 inwoners discussieerden onder leiding van de burgemeester over de
ruimtelijke ontwikkeling van Udenhout.
Groenstraat/Biezenmortelsestraat
In de zomer van 1976 kwam de vernieuwing van de Groenstraat/Biezenmortelsestraat tot stand.
Opnieuw was sprake van een werkgelegenheidsproject. En weer zou subsidie worden verkregen
mits binnen drie maanden de werkzaamheden zouden beginnen. Toen had de Raad plots twee
problemen: de tekeningen voorzagen er niet in dat er aan beide kanten van de weg vrijliggende
fietspaden moesten komen en binnen drie maanden moest men hals over kop alle benodigde
gronden aankopen. Op één eigenaar na lukte het overal, zij het vaak op het laatste nippertje.
Meestal stond de graafmachine op de perceelsgrens te wachten op het goedkeurend knikje van
Sjef van Esch, directeur Gemeente Werken, om vervolgens direct de schop in de grond te zetten.
Alleen bij de “Kromme Dijk” lag er een bochtje in de fietspad.
Bestemmingsplan De Kuil
De ervaring had geleerd, dat het opzetten van een bestemmingsplan veel tijd in beslag nam. Als
alles mee zat lukte dat in een jaar of drie, maar het kon ook tegen zitten met veel
bezwaarschriften tot en met de Kroon toe en dan kon het wel 6 tot 8 jaren duren. Zo moest men
al in een vroeg stadium de keus maken waar de gemeente na Achthoeven een grootschalig
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woonbestemmingsplan wilde opzetten. De Raad had in feite de keuze uit de Mortel of de Kuil.
De Mortel viel af vanwege de vraagprijs van de grond. Derhalve bleef de Kuil over. Omdat die
beslissingen openbaar waren (we wilden zo graag openheid in het bestuur) ging er met de
grondaankopen van alles en nog wat mis. Een Tilburgse aannemer kocht een aantal hectare
grond in de Kuil en ook boerderij Martens met bijbehorende grond ging aan de neus van de
gemeente voorbij, doordat een plaatselijk garagebedrijf de woning kocht en een
projectontwikkelaar uit Leeuwarden de bijbehorende gronden. Bij de gemeente moest het
allemaal over te veel schijven lopen: taxatierapporten, de commissie grond en pachtzaken, een
Raadsbesluit en daarna nog goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Een bedrijf of particulier
komt, overziet en koopt de grond en de gemeente heeft het nakijken. Door deze tegenslagen kon
het bestemmingsplan de Kuil niet op tijd tot uitvoering komen. Burgemeester Hoefsloot had
ondertussen in alle stilte gewerkt aan een tussenoplossing. Hij riep de raad voor een besloten,
informele vergadering bijeen, en deelde mee, dat hij kans zag om gronden te kopen in wat nu
den Besterd heet en dat hij in goede samenwerking met de buurgemeente Berkel-Enschot een
woonwijkje van 200 à 250 woningen kon opzetten dat in vrij korte tijd tot uitvoering kon
komen. De Raad was enthousiast. Het was goede bouwgrond, sloot aan bij de wijk Zeshoeven,
riolering, ontsluiting en infrastructuur hoefden geen probleem te zijn. De samenwerking met
Berkel-Enschot was verrassend en interessant. Wethouder Kuijpers ging gesprekken aan met de
bewoners van de Slimstraat en Berkelseweg. Tussen 1980 en 1983 realiseerde men het gehele
wijkje inclusief het Berkels deel. Ook in de Musschenhoek (Wilgenlaan) en de Hubertushof
kwamen woningen. In 1980 werd duidelijk dat het oorspronkelijke plan voor woningbouw in de
Kuil geen haalbare kaart was. In eerste instantie telden de plannen plusminus 450 woningen voor
het hele plangebied van totaal 30 ha, na herziening van de plannen en na het loslaten van een
aantal uitgangspunten zouden er maar liefst 750 woningen moeten komen. De gemeente zag
kans de gronden van aannemer Van de Ven te kopen en zat ook op het vinkentouw toen men
hoorde dat de projectontwikkelaar uit Leeuwarden failliet dreigde te gaan. Helaas, na een
schimmig spel met veel spelers bleek, dat Bouwbedrijf Pepping uit Kaatsheuvel de eigenaar was
geworden. De gemeente sloot met Pepping een exploitatie-overeenkomst.
De verkiezingen van 1978
Het hing al langer in de lucht dat de landelijke lijsten zoals de PvdA en het CDA aan de verkiezingen zouden gaan deelnemen in navolging van de VVD. Wat in 1970 niet lukte, ging nu bijna
vanzelf. De Gecombineerde lijst, de werknemerslijst en wat er nog over was van lijst Kokke
gingen op in het CDA. De heren Kokke, Scholtze en Naalden wilden niet meer terug in de Raad.
Dolf Kokke en Piet Scholtze hadden 16 jaar prominent deel uitgemaakt van de gemeenteraad en
hadden hun doelstellingen grotendeels verwezenlijkt. Piet Naalden stopte na 8 jaar raadswerk.
Er waren wel enige problemen met het opgaan van de lijsten in het CDA. Zo wilde het zittend
raadslid Jan van Iersel van de werknemerslijst niet op de CDA-lijst. Hij had meer sympathie voor
D66, maar in Udenhout waren niet voldoende mensen te vinden om met een lijst uit te komen
en aan de verkiezingen deel te nemen. Ben Besselink, lid van de Gecombineerde lijst -hij was
zelfs een tijdje penningmeester- wilde ook niet opgaan in het CDA, bekende zich tot de PvdA en
nam met die partij deel aan de verkiezingen. De samenstelling van de CDA-lijst gaf enige
problemen. De commissie die daarvoor in het leven was geroepen, bepaalde dat nummer 1
iemand uit de Gecombineerde lijst zou zijn (Frans Kuijpers), nummer 2 iemand voorgedragen
door de lijst Kokke (Ad Verhoeven), nummer 3 iemand van de werknemerslijst (Henk Vlietstra),
en zo zou dat dan vervolgens doorgaan. De boeren lagen daarin dwars, want hun kandidaten
kwamen dan veel te ver naar achteren te staan. Ook de vertegenwoordigers van Biezenmortel
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vonden dat hun kandidaten niet vooraan op de lijst voorkwamen. Het samenstellen van een lijst
was een spannende aangelegenheid, dat vaak tot midden in de nacht duurde en waarvoor veel
telefoontjes, overleg tussen verschillende groeperingen en dergelijke nodig waren. Er werden
veel compromissen gesloten. Het had vaak veel weg van een schaakpartij. Het was een hele
opluchting als de lijstsamenstelling gepresenteerd kon worden en de betrokkenen zich er in
konden schikken.
De lijst Goutziers kreeg zijn huidige benaming “Algemeen Belang” (A.B.).
De uitslag van de verkiezingen op 31 mei 1978 luidde: CDA 7 zetels, dus de meerderheid in de
Raad, Algemeen Belang 3 zetels, VVD 2 zetels en de PvdA 1 zetel.
Algemeen Belang had behoorlijk stemmenwinst geboekt en zou beslist 4 zetels gekregen hebben
als er in de kieswet niet een bepaling was opgenomen dat de partij waarop meer dan de helft van
de stemmen is uitgebracht, automatisch de meerderheid van de zetels moet krijgen. Dat was het
geval met het CDA, 2007 tegen de rest samen 1991 stemmen.
Het CDA had geleerd uit de periode 1970-1974 dat je altijd een coalitiepartner moet zoeken om
het College te vormen, ook al heb je een meerderheid in de Raad. Haar eigen kandidaatwethouder Frans Kuijpers stond vast. Als wethouder had hij het goed gedaan in de afgelopen
periode en als lijsttrekker had hij het CDA naar de verkiezingsoverwinning geleid. De tweede
grootste fractie, Algemeen Belang met Jan Goutziers als eerste man, lag het CDA niet zo. De
keuze viel op de VVD als coalitiepartner. De tweede man van deze lijst, Rien Brooimans, werd
wethouder. Dat was even slikken, te meer omdat Brooimans geen enkele raadservaring had.
Van belang is te vermelden wie er in de Raad als fractievoorzitters optraden. Het was een functie
die aan belangrijkheid won. Niet dat daaromtrent iets was geregeld in de gemeentewet, maar het
groeide zo, temeer omdat de burgemeester een commissie Bestuurlijke Aangelegenheden wilde
hebben. Dat was aanvankelijk een besloten commissie, bestaande uit de fractievoorzitters, waarin
hij allerlei zaken behandelde, ook personeelsaangelegenheden die hij nergens anders kwijt kon.
De gemeentesecretaris was er secretaris van, wat ook al duidde op het belang van de commissie.
In de wandelgangen heette de commissie “Het Schaduw College”.
Voor het CDA was de fractievoorzitter André van der Lee, voor A.B. Jan Goutziers, voor de
VVD Carel Schuurmans en voor de PvdA Ben Besselink.
Burgemeester Tops
De benoemingstermijn van een burgemeester is 6 jaar. Als de periode om is komt er een
herbenoeming. Meestal gebeurt dat automatisch en hoort de raad daar nauwelijks iets van. De
burgemeester wordt na een bepaalde tijd, meestal na 2 of 3 jaren bij de Commissaris van de
Koningin ontboden, of ook wel bij zijn Kabinetschef, voor een functioneringsgesprek. Zo ook
burgemeester Hoefsloot in 1980. Hij kreeg te horen dat het tijd werd om te solliciteren en door
te stromen naar een andere gemeente. Tenslotte zat hij er al 10 jaar. Hoefsloot had er helemaal
geen zin in. Het beviel hem uitstekend in Udenhout. Hij was gedelegeerde in het Stadsgewest
Tilburg met de portefeuilles milieu en afval. Hij had een eigen huis, dat helemaal naar zijn idee
ontworpen was, en zijn vrouw had een baan in het onderwijs in Udenhout. Hij negeerde
aanvankelijk de boodschap van het Provinciehuis. In juli 1981 kreeg hij een oproep om weer bij
de Kabinetschef te verschijnen. Hij dacht zelf dat men een andere burgemeestersfunktie klaar
had liggen waar hij maar ja op hoefde te zeggen. Hij wist dat in de gemeente Best een vacature
kwam en als het toch moest, vooruit dan maar. Tot zijn verrassing had men heel iets anders voor
hem: het voorzitterschap van het Waterschap de Regge en Dinkel was al een hele tijd vacant en
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men kon maar geen geschikte voorzitter (watergraaf) vinden. Het was Hoefsloot duidelijk dat hij
moest solliciteren. Hij voelde er niets voor, ondanks de promotie en de salarisverdubbeling.
Voor goed fatsoen schreef hij een sollicitatiebriefje: Ik ben Hans Hoefsloot, burgemeester van
Udenhout en ik informeer belangstellend naar de functie van watergraaf bij uw waterschap.
Binnen een week lag er een uitnodiging voor een gesprek. Hoefsloot ging er op af in de hoop dat
het aan hem voorbij ging en tot zijn verbazing zat er iemand die hij al eerder ontmoet had als
keurmeester van honden. Rashonden en dan met name Duitse staanders was ook een hobby van
Hoefsloot. Het bleek de plaatsvervangend voorzitter te zijn die reikhalzend uitkeek naar een
vervanger. Tijdens het sollicitatiegesprek hebben ze het alleen maar over honden gehad. Hij
reisde af naar Udenhout en was nog maar amper thuis toen de telefoon ging met de boodschap
dat hij een voorlopige benoeming had. 1 Oktober 1981 vertrok Hans Hoefsloot uit Udenhout.
Het gemeentebestuur gaat door en valt niet met het vertrek van een burgemeester. Het College
besloot om tijdelijk een 3e wethouder te benoemen. Aan de fractievoorzitter van het CDA,
André van der Lee, vroeg men om deze functie in de tussenliggende tijd, tot de benoeming van
een nieuwe burgemeester, in te vullen. De Raad stemde er eind augustus 1981 mee in. Frans
Kuijpers fungeerde als waarnemend burgemeester. Op 16 april 1982 volgde de benoeming van
de heer H.J.M. Tops als burgemeester van Udenhout. In het dagelijks leven was hij leraar Frans
aan het Winkler Prins College te Assen en daarbij wethouder van Zuid Laren. Hij was lid van de
PvdA. Frans Kuijpers was zeer teleurgesteld over deze benoeming evenals het plaatselijk CDAbestuur. Tops was overigens wel katholiek van huis uit. De enige die het op een of andere wijze
te weten kwam was Ben Besselink. Via zijn partijkanalen was hij op de hoogte dat het een
PvdA’er zou worden. De benoeming, uiteraard een kroonbenoeming, gebeurde in een periode
dat Ed van Thijn in het Kabinet van Agt II, minister van Binnenlandse Zaken was. De datum
van benoeming was zorgvuldig gekozen; enkele weken later waren er gemeenteraadsverkiezingen.
De verkiezingen van 1982
De verkiezingen vonden plaats op woensdag 2 juni 1982. De samenstelling van de raad wijzigde
niet: 7 zetels voor het CDA, 3 zetels voor Algemeen Belang, 2 zetels voor de VVD en 1 zetel
voor de PvdA. Het was voor het eerst dat A.B. in stemmenaantal iets terug viel, maar men
behield het aantal zetels. Voor de zittende coalitie was er geen reden om een wijziging in het
College aan te brengen. Frans Kuijpers en Rien Brooimans kwamen terug als wethouder. Als
fractievoorzitters traden op André van der Lee voor het CDA, Jan Das voor de VVD, Frans van
Hoek voor A.B. en Ben Besselink voor de PvdA. Het was opvallend en merkwaardig dat Jan
Goutziers het fractievoorzitterschap afstond aan Frans van Hoek.
Ben Besselink zou in deze raadsperiode zijn plaats afstaan aan Frans Hanckmann.
De raadsperiode 1982-1986 kenmerkt zich door stabiliteit. Politiek vermeldenswaardig is de
privatisering van de sport. Udenhout was de eerste gemeente in de hele omtrek die verregaande
privatisering van alles wat met sport te maken had, doorvoerde. De accommodaties voor SSS, de
paardesport en de tennisclub gingen over naar de verenigingen. Weg betutteling en bemoeizucht
door ambtenaren, zelf zaken uitvoeren en verantwoordelijkheid bij de verenigingen leggen was
het motto. Op het sportpark is te zien wat dat voor resultaten heeft opgeleverd. Als het
gemeentebestuur het zelf had moeten doen was dit nooit tot stand gekomen. Een ander mooi
voorbeeld is het paviljoen van de Scouting. Het prachtige gebouw heeft deze club met veel
zelfwerkzaamheid tot stand gebracht.
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De verkiezingen van 1986
De verkiezingen waren deze keer vroeger dan in de vorige perioden en vonden plaats op 19
maart 1986. Dit had te maken met een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken, het
ministerie waaronder gemeenten ressorteren, om de nieuwe raden in de eerste week van mei te
installeren. Het nieuwe college en de nieuwe raad konden dan zelf de begroting voor het nieuwe
jaar opstellen.
De uitslag van de verkiezingen luidde: 6 zetels voor het CDA, 4 zetels voor A.B., 2 voor de
PvdA en 1 zetel voor de VVD. De coalitie had 2 zetels verloren, CDA en VVD beiden een zetel.
Algemeen Belang had ruim 400 stemmen meer vergaard en kreeg er een zetel bij. Het CDA, dat
traditiegetrouw de coalitiebesprekingen leidde, zat met een probleem. De coalitie voortzetten
met de VVD leek onmogelijk. Daarbij kwam nog dat Brooimans met zijn ene zetel naar believe
van de ene meerderheid naar de andere kon switchen. Immers het CDA had 6 zetels en A.B. en
PvdA hadden er samen ook 6. Het CDA kon amper het Algemeen Belang negeren, ook al
hadden in de voorbije raadsperiode zich vele confrontaties voorgedaan. Maar buiten het CDA
om werd er achter de schermen gewerkt aan een coalitie van 3 partijen met uitsluiting van het
CDA. Dat lukte niet en het Algemeen Belang kwam met een voorstel naar het CDA met
Margriet Dunk als kandidaat-wethouder. Margriet Dunk was voor het CDA een volledig onbeschreven blad. Zij had geen raadservaring. Het CDA stond voor een moeilijk dilemma. De
lijsttrekker en de fractievoorzitter van het CDA, die de onderhandelingen voerden, hadden eerst
uitvoerige gesprekken met Jan Goutziers en Margriet Dunk. Pas op de zaterdag voorafgaande
aan de maandag, dat de wethoudersverkiezing moest plaatsvinden, werd eerst langdurig met de
eigen CDA-fractie gesproken. Daarna werd men het eens met Algemeen Belang. Men had
nauwelijks keus.
Jan Goutziers koos zelf weer voor het fractieleiderschap van Algemeen Belang. Tenslotte was hij
toch het boegbeeld van die partij. Sjef Wijnands vertrok uit de fractie. Jan Leferink kwam in zijn
plaats.
Begin 1986 had secretaris Anton van de Sande te kennen gegeven dat hij met vervroegd
pensioen wilde. Hij maakte gebruik van de regeling, dat men met 40 dienstjaren met pensioen
kon gaan. Anton van de Sande vertrok per 1 juni 1986. Hij was een harde en ijverige werker die,
naast zijn taak als secretaris, met name in het begin van zijn ambtsperiode veel achterstand
wegwerkte, ondermeer voor onderwijs en bijstand. Een extra beloning voor dit werk was er niet
bij. De secretaris moest maar zien dat hij zijn zaakjes op orde had. En als zijn ambtenaren het
niet deden of het niet konden, deed hij het zelf. Het was een bescheiden man. Deed men een
beroep op hem, dan was hij er. Udenhout heeft veel aan hem te danken.
Anton van de Sande werd opgevolgd door Theo Broekman.
Een nieuw dorpshart
In de raadsperiode 1986-1990 kwam burgemeester Tops met het idee om een nieuw dorpshart te
creëren. Meestal kwam er een stortvloed van ideeën van de diverse raadsfracties bij gelegenheid
van de begrotingsvergadering en de daarbij behorende Algemene Beschouwingen. Dit idee
kwam van burgemeester Tops zelf. De aanleiding hiervoor was de Schelf. De Schelf en het hele
plein was en is nog steeds eigendom van de kerk, inclusief een deel van het Kloosterpaadje. De
Schelf was voor 25 jaar verhuurd, voor een gering bedrag per jaar, aan de gemeente. De
gemeente had de Schelf weer doorverhuurd aan een bierbrouwer en deze had op zijn beurt de
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Schelf verhuurd aan een pachter. De laatste pachter was Wil Hoppenbrouwers. Eind 1994 was
de 25-jarige huurtermijn om en de gemeente wilde van de Schelf af. In het contract stond dat
wanneer men er vanaf wilde, dit twee jaar voor het aflopen van het contract moest worden
opgezegd. Het gemeentebestuur deed dat overeenkomstig het contract richting kerkbestuur en
richting bierbrouwer. Maar zoals dat zo dikwijls gaat met huurcontracten, de huurder wilde er
niet uit. Het kerkbestuur en het gemeentebestuur waren het in principe met elkaar eens, maar de
uitbater van de Schelf niet. Burgemeester Tops wilde een vernieuwde Schelf en dat niet alleen,
hij had kennelijk signalen gehad, en dan moeten we denken aan 1986 of 1987, dat het klooster in
de Kreitenmolenstraat wel eens binnen enkele jaren leeg zou komen te staan. Het marktterrein
stond hem niet aan en hij had visioenen voor een mooi nieuw dorpshart. Hij kwam daarmee naar
de Raad bij de begrotingsvergadering van 1988, eind 1987 dus. De Raad was zeer sceptisch en
wilde weten, hoe hij dat wilde betalen. Zij noemden het in eerste instantie een utopie. Er speelde
ook nog mee dat de Raad al eerder de wens had uitgesproken om ergens een nieuw sociaal
cultureel centrum te bouwen. De activiteiten zaten verspreid in allerlei onderkomens. Er moest
een nieuw sociaal cultureel centrum komen, waarin alle verenigingen en clubs een onderkomen
konden vinden, inclusief toneel en wat er nog meer op dat gebied aan activiteiten was of kon
worden ontwikkeld. Het huurcontract van de Schelf liep ondertussen af. Het was een ideale plek
om daar iets nieuws neer te zetten, of het bestaande gebouw zo grondig te verbouwen, dat men
er alles in kon onderbrengen. “Pak gelijk het hele plein aan en kijk met één oog alvast naar het
klooster en maak een nieuw dorpshart”. Dat was de gedachte van burgemeester Tops. Over de
financiën had hij ook al nagedacht, want er bestond een mogelijkheid om een beroep te doen op
de Provincie, waar via Stads- en Dorpsvernieuwingsgelden voor dit soort projecten een bijdrage
te krijgen was. Een extern bureau, het Provinciaal Opbouworgaan Noord Brabant (PON), kreeg
de opdracht een rapport te maken van wat er allemaal in Udenhout aan sociaal culturele
activiteiten plaatsvond en waar eventueel nog behoefte aan zou zijn. De Grontmij kreeg opdracht om een nieuw plein te ontwerpen, en wel zodanig dat mogelijke subsidiebronnen zoals
het eerder genoemde provinciale fonds maximaal werden benut. Belangrijkste partner in het
geheel was het kerkbestuur. Wilde het wel zover gaan, en met welke constructie? Wat er tussen
het kerkbestuur en het College ten aanzien van het marktterrein en de Schelf allemaal is
besproken, is mij niet helemaal helder geworden. Wel is bekend dat de voornaamste gesprekspartners van de zijde van de gemeente burgemeester Tops en secretaris Broekman waren en van
het kerkbestuur de heren de Bonth en De Rooij. Op enig moment zat de onderhandeling
muurvast. Er kwam een opening toen de Rabobank in beeld kwam als mogelijke koper van een
stuk grond op ‘t Plein om daar de nieuwe bank te bouwen. De bank had al uitgezien naar de
grond van Huize Felix, maar men had besloten daar niet op te wachten. Partijen leken elkaar te
vinden tot het Rabobankbestuur de burgemeester, in een vrij laat stadium, kwam vertellen dat
men er vanaf zag. De Van Heeswijkstraat had niet voldoende allure om daar een nieuwe bank te
bouwen, en men kon de bank op die plaats niet goed beveiligen; er was te weinig sociale
controle. Het was een enorme tegenvaller voor Tops.
Intussen had architect Van de Geld een prachtig nieuwbouwplan voor de Schelf gemaakt. Hij
berekende de kosten op 2,5 miljoen gulden. Het ontwerp stuurde men op naar het Bouwcentrum
in Rotterdam, inclusief bestek en tekeningen. Die berekende een kostprijs van 4,5 miljoen
gulden, waarop de fractievoorzitters van de Raad negatief adviseerden. Opnieuw een tegenvaller
voor burgemeester Tops.
Ondertussen was het ontwerp voor het nieuwe plein goed ontvangen in Den Bosch. De
Provincie zegde 0,5 miljoen gulden toe in de uitvoeringskosten. Een klein succes. Ook een
nieuwe poging met betrokkenheid van de Firma Van Eikelenburg uit Rosmalen liep op niets uit.
Het gemeentebestuur zei nee.
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Na het echec met de Rabobank zocht men naar een andere bouwer en die kwam er: de Super,
Albeda Jelgersma. Dit bedrijf wilde onder voorwaarden een supermarkt vestigen en was bereid
mee te werken aan een plan om boven de supermarkt woningen te bouwen, en wel woningen in
de sociale sfeer. Een mooi plan dat uiteindelijk ook weer niet doorging, omdat de gemeente geen
extra contingent sociale woningen kon krijgen voor een dergelijk project. Dan maar zonder
woningen. Uiteindelijk is de supermarkt met de nodige vertragingen gerealiseerd. Het heeft aan
een zijden draadje gehangen. De geldschieter had op een ander project kennelijk zoveel geld
verloren dat de Super een jaar vertraagd werd. Begin 1990 was er nog niets uitgevoerd. De
provincie begon lastig te doen en dreigde het eerder toegezegde bedrag, wat door toedoen van
Tops ondertussen was verhoogd tot driekwart miljoen gulden, in te trekken als niet snel zou
worden begonnen. Men trok alle registers open om het Provinciehuis te overtuigen dat het puur
tegenslag was en dat het nog steeds de bedoeling was om het plein met alles erop en eraan uit te
voeren.
Een van de onderdelen van het toekomstige dorpshart was Huize Sint-Felix. Het College had al
een verkennend gesprek gevoerd met het bestuur van de congregatie van de zusters van Liefde,
over de mogelijkheid om het klooster en de ondergrond te verwerven. Kennelijk waren er meer
kapers op de kust. De gemeente kwam daar achter omdat projectontwikkelaars en aannemers bij
de gemeente kwamen informeren naar bestemmingsplannen. Hoe het kwam is niet bekend, maar
het College kwam maar niet achter de vraagprijs. Van de andere kant heeft de gemeente ook
nooit een echt bod uitgebracht.
Vertrek Frans Kuijpers
In november 1989 gaf Frans Kuijpers te kennen dat hij aan het eind van de periode wilde
stoppen met het raadswerk. Een half jaar tevoren was hij in de VUT gegaan. Kuijpers had 20 jaar
een vooraanstaande plaats ingenomen in het bestuur van de gemeente. De eerste 2 jaar als
fractievoorzitter en vanaf augustus 1972 onafgebroken als wethouder. Zijn mooiste periode, als
je het hem vroeg, was 1981-1982 toen hij als loco-burgemeester de gemeente had mogen
besturen. Frans Kuijpers was een druk bezet en veelzijdig man die zich met hart en ziel inzette
voor de gemeenschap.
Met hem vertrokken nog twee CDA-raadsleden, namelijk Cees Simons, die ook 20 jaar in de
Raad had gezeten, en Jos Mallens, die er 16 jaar als raadslid op had zitten.
De verkiezingen van 1990
De verkiezingen vonden plaats op 21 maart 1990. Het CDA kwam na zoveel jaren met een
nieuwe lijsttrekker. Ook de lijstsamenstelling veranderde grondig. Men had een vrouw, Josje
Coolen-Coppens, op de tweede plaats staan. Het was natuurlijk afwachten wat de kiezer zou
doen. De andere partijen kwamen, op enkele wijzigingen na, met dezelfde gezichten naar buiten.
De verkiezingsuitslag bracht geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad: 6 zetels voor het
CDA, 4 zetels voor Algemeen Belang, 2 voor de PvdA en nog net een zetel voor de VVD. Het
CDA had het geluk dat bij de verdeling van de restzetels men net iets meer stemmen had dan
A.B.; Anders was de restzetel toegevallen aan de laatstgenoemde partij en hadden zowel het
CDA als A.B. ieder 5 zetels gehad.
Het CDA, als grootste partij, nam het voortouw voor het opstellen van een beleidsprogramma
en de vorming van een coalitie. Alle partijen waren uitgenodigd. Als reactie op de vorige
raadsperiode vormde zich een coalitie van het CDA met de PvdA. Van der Lee en Hanckmann,
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de twee lijsttrekkers en beoogd wethouders, konden het snel met elkaar vinden. Ook het opstellen van het beleidsprogramma en de verdeling van de portefeuilles gaf geen grote problemen.
Brooimans was meteen na de verkiezingen op vakantie gegaan. Nu krijgen gekozen raadsleden
vlak na de verkiezing een heleboel formulieren ter ondertekening aangetekend thuis. Men moet
alles weer voor een bepaald tijdstip op het gemeentehuis inleveren, desgewenst met bewijs van
ontvangst. Zo is de Kieswet. Brooimans was op vakantie en de postbode vond telkenmale
niemand thuis om voor ontvangst te tekenen. Toen Brooimans thuiskwam vond hij wel het
bekende briefje van de PTT, dat hij op het postkantoor een aangetekend schrijven kon afhalen,
maar ook toen had hij nog geen haast. Pas de andere dag toog hij naar het postkantoor om het
aangetekend stuk van zijn benoeming als raadslid, af te halen, maar de termijn was een dag
verstreken. Hij haalde alles uit de kast om alsnog zijn akkoordverklaring geaccepteerd te krijgen,
maar het hoofd van het stembureau, burgemeester Tops was onverbiddelijk: termijn was termijn.
Brooimans deed zelfs een beroep op de Raad van State maar ook deze wees de eis af. Niet
Brooimans werd beëdigd maar in zijn plaats Jan van Zon. Jan van Zon bleef een maand raadslid.
Daags na zijn beëdiging vroeg hij ontslag en na twee maanden volgde de beëdiging van
Brooimans, want de kieswet bepaalt dat men weer vooraan moet beginnen als de andere
kandidaten op de lijst weigeren zitting te nemen.
Burgemeester Dijkstra
De gemeentesecretaris Broekman, die in feite de verantwoordelijkheid had voor de gemeentelijke
organisatie, gaf eind 1990 te kennen dat hij weg wilde. Achteraf bleek dat te maken te hebben
met een ziekte. Op 1 februari 1991 vertrok hij naar de gemeente Asten. Zijn opvolger per 1 april
1991 was de eerste vrouwelijke secretaris van de gemeente, Nicolien van den Ende-van der Wilk.
De nieuwe secretaris was nog maar amper binnen of burgemeester Tops kondigde zijn vertrek
aan. Bij de coalitiebesprekingen hadden de beoogde wethouders tegen elkaar gezegd, dat zij er
niet van moesten opkijken als de burgemeester in de voorliggende raadsperiode zou vertrekken,
maar echt rekening hield men daar niet mee. De mededeling kwam al begin juni, eerst onder
embargo. Het kwam toch als een grote verrassing. De benoeming bleef nog een dag of 10 langer
weg dan waarop Tops gerekend had en zijn feestje ter ere van zijn benoeming, dat hij al gepland
had, moest schielijk opgeschort worden. Half juni kwam inderdaad de benoeming en Hein Tops
ging per 1 juli 1991 naar Valkenswaard.
Burgemeester Tops was een bescheiden bestuurder. Hij kon goed opschieten met de bevolking. Dat hij lid was van de PvdA speelde geen enkele rol. Hij zorgde ervoor dat hij binnen het
gemeentebestuur wat dat betrof volledig neutraal opereerde. Burgemeester Tops kreeg een
waardig afscheid.
Het gemeentebestuur ging verder. Het overleg met de fractievoorzitters had opgeleverd dat men
met eigen mensen de gemeente zou besturen tot er een nieuwe burgemeester zou komen.
Wethouder Van der Lee nam de taken van de burgemeester waar. Men verzocht Jan Goutziers
tijdelijk als 3e wethouder zitting te nemen in het college, waaraan hij gaarne voldeed. Een
incidentje deed zich voor, eind juni, nog net voor Tops weg was. Rien Brooimans, die er
waarschijnlijk op gerekend had dat hij in beeld was voor 3e wethouder, belde de kabinetschef
van de Commissaris van de Koningin op met de mededeling dat hij moest ingrijpen in Udenhout
want er dreigde een bestuurlijke puinhoop als hij dit College zijn gang liet gaan. Prompt kreeg de
loco-burgemeester een oproep om in gezelschap van de secretaris en de nog net niet vertrokken
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burgemeester Tops op het provinciehuis te verschijnen en tekst en uitleg te komen geven wat
men van plan was.
De Commissaris van de Koningin, de heer Houben, kwam begin september, vergezeld door zijn
kabinetschef, naar Udenhout. Hij wilde van B&W weten of het allemaal goed ging en vervolgens
was er een openbare Raadsvergadering waarin de profielschets van de nieuwe burgemeester aan
de orde kwam. Hij vertelde dat er ruim 70 sollicitanten waren waaronder tien vrouwen. Eind
januari 1992 kwam de benoeming af. De kabinetschef belde de secretaris met de mededeling, dat
per 16 februari de heer Wim Dijkstra uit Tilburg was benoemd. Zij klom onmiddellijk in de
telefoon om de loco-burgemeester op te sporen die ergens in het Gelderse op een steenfabriek
was. Deze kwam spoorslags naar Udenhout om het nieuws bekend te maken. Ondertussen had
hij telefonisch contact gezocht met Dijkstra, hem gefeliciteerd met zijn benoeming, en een afspraak gemaakt dat nog diezelfde avond het voltallige college bij hem thuis op de stoep zou
staan voor verdere kennismaking.
Op de zaterdag na de 16e februari volgde de installatie van burgemeester Dijkstra.
Het asielzoekerscentrum
Bij de overdracht van zijn werkzaamheden aan de loco-burgemeester, vertelde burgemeester
Tops dat het ministerie van CRM het oog had laten vallen op Huize Sint-Felix om daar tijdelijk er was sprake van een termijn van 2 jaar- een asielzoekerscentrum te vestigen. Hij wenste de loco
succes en hoopte, dat hij daarbij niet zijn politieke nek zou breken. Het klooster stond leeg en de
eerste 2 jaar kon men toch niet beginnen met nieuwbouw. Er moesten eerst allerlei procedures
op het gebied van de ruimtelijke ordening gevolgd worden. Het was ook het tijdstip dat de
gemeente moest constateren dat een eventuele koop van Huize Sint-Felix haar neus voorbij
ging. Het nieuwe College had nog een poging gedaan, waarbij wethouder Goutziers vergeefs een
beroep deed op de zusters gezien de jarenlange band die er tussen Udenhout en de congregatie
had bestaan. De zusters hadden geen bezwaar om het klooster te gebruiken voor asielzoekers en
de aannemer die het ging kopen al helemaal niet. Hij kreeg daar een mooi huurbedrag voor
terwijl 2 jaar leegstand niets opbracht.
Er kwamen verschillende acties op gang. De gemeente oriënteerde zich elders op het fenomeen
asielzoekerscentrum. Het Ministerie van CRM verzorgde twee voorlichtingsavonden. Pastor van
Sprang hield zijn parochianen voor dat men open moest staan voor ontheemden. Nu de Raad
nog. Er was een enorme commotie over het feit dat het College het klooster niet had aangekocht. Vervolgens wilde men een waterdicht contract met het ministerie van CRM waarin
opgenomen zou zijn dat het contract niet langer dan 2 jaar van kracht zou zijn. Daarbij speelde
dat er extra politie moest komen. De plaatselijke commandant stond daar op; Anders kon hij
geen verantwoordelijkheid dragen en elders was ook al gebleken dat het ministerie de politie in
haar hemd liet staan. Het contract kwam er, de extra politie nauwelijks. Gelukkig had Oisterwijk,
dat ook een asielzoekersopvangcentrum had, voldoende vreemdelingenpolitie en deze vingen de
extra taken op. De eerste asielzoekers kwamen begin januari 1992 naar Udenhout en het
centrum bleef 3 jaar functioneren. De Raad had tussentijds het contract met een jaar verlengd.
De gemeentelijke herindeling - eerste fase
De provincie Noord Brabant had vele jaren het spook van de herindeling van gemeenten buiten
de deur weten te houden. Andere provincies waren voorgegaan. Overal brak de hel los. Vooral
kleinere gemeenten, die vaak nog knus in elkaar zaten, waar iedereen iedereen kende, voelden de
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herindeling als een opoffering aan hogere doelen. In 1990 was het dan ook zover voor onze
provincie. Brabant moest er aan geloven. De Staten besloten op voorstel van Gedeputeerde
Staten om een commissie aan het werk te zetten, die moest onderzoeken en rapporteren hoe de
herindeling het beste kon verlopen. De commissie bestond uit drie oud-politici met veel ervaring
op gemeentelijk terrein. De voorzitter was de oud-burgemeester van Uden de heer Schampers.
De criteria had men tamelijk eenvoudig gehouden. De gemeenten moesten een bepaalde
omvang hebben (minimaal 8000), geen financiële problemen, geen knelpunten in woningbouw
en moesten beschikken over een degelijk ambtelijk apparaat. Gemeenten mochten vrijwillig
aangeven of ze samen wilden gaan. Haaren, Helvoirt en Esch zijn daar een voorbeeld van. In de
tweede helft van 1991 stuurde de commissie Schampers een formulier naar de gemeenten om op
de genoemde criteria te rapporteren. De loco-burgemeester en de secretaris hielden zich daar
mee bezig. Financieel zat Udenhout redelijk in elkaar. Men had weliswaar niet zoveel vrije
reserves als sommige andere gemeenten er op na hielden, maar voor alle gebouwen en projecten
waren onderhoudsreserves aangelegd. Dus daar voldeed men aan de norm. Aan het
getalscriterium van het aantal inwoners voldeed men ook. Het ambtelijk apparaat was enigszins
een probleem, maar dat was oplosbaar en dus hoefde men dat in Den Bosch niet te weten. Aan
de gemeentegrenzen wilde men wel wat doen. Normaal zou dat niet van pas komen, maar nu het
toch aan de orde kwam, wilde men graag het Berkels deel van Den Besterd bij Udenhout hebben
en als het kon een stukje meer ter afronding van die bouwlokatie. Bij de leemputten lag ook een
probleem. Daar liep de gemeentegrens dwars door de grote put waar Van Boxtel aan het
zandzuigen was. Men stelde voor om de grens te leggen op de laan van Assisië. Aan de kant, bij
de duinen, waren de grenzen met Helvoirt en Drunen niet logisch. Het voorstel was hier om de
gemeentegrens aan de noordkant van het fietspad te leggen. Er moest wel een uitzondering
gemaakt worden voor Bos en Duin en de Rustende Jager, anders zouden die bij Drunen gaan
horen wat nu ook weer niet de bedoeling was. Daarnaast had men de suggestie meegegeven
Udenhout graag als beheersgemeente te laten optreden als er iets met de Loonse en Drunense
Duinen gedaan moest worden, in verband met het toekomstig Nationaal Park, omdat ook d’n
Brand in het Nationaal Park zou vallen. Het idee dat Udenhout de Loonse- en Drunense Duinen
er bij wilde hebben, maakte veel kritiek los bij de gemeenten Drunen en Loon op Zand. In het
voorjaar 1992 kwam Schampers met zijn rapport uit, en het werd zeer kritisch ontvangen. Udenhout bracht het er in dat rapport goed af. We konden zelfstandig blijven en we zagen de
meeste wensen gehonoreerd, alleen niet het idee van de duinen. Het rapport hield ongeveer een
maand stand; daarna verdween het in de prullenbak. De grote steden kregen geen ruimte om
voldoende uit te breiden. Tilburg eiste onmiddellijk al zijn randgemeenten op. De commissie
Schampers moest zijn huiswerk overdoen.
Wisseling in het college
Eind november 1992 kondigde wethouder Van der Lee zijn vertrek aan. Hij moest wegens
gezondheidsredenen zijn taak neerleggen. De datum van vertrek werd bepaald op 31 januari
1993 zodat er de nodige tijd was om een opvolger te zoeken. De opvolger moest uit het CDA
komen en het meest logische was dat de fractievoorzitter Cees van Roessel het zou gaan doen.
Die zei uiteindelijk nee. Daarop kwam Frans van Dongen in beeld. Van der Lee diende als
raadslid de zittingsperiode uit.
Het Tongerlo-plein
Na het echec met de Schelf en het project van Van Eikelenburg moest er nog steeds een sociaal
cultureel centrum komen. Het gemeentebestuur had het oog laten vallen op de voormalige
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huishoudschool in de Zeshoevenstraat. Het gebouw was eigendom van de gemeente, en het was
deels in gebruik door de Zeshoevenschool. Eind 1993 besloot de Raad 1 miljoen gulden te
voteren voor het verbouwen van deze school tot sociaal cultureel centrum. Op het laatste
moment besloot men nog om de bijbehorende gymzaal te verbouwen tot ouderensoos ter
vervanging van de voormalige ambtswoning. In 1995 is dit grondig aangepaste gebouw geopend
en heeft Udenhout weer een bijdetijds sociaal cultureel centrum waar heel veel activiteiten zijn
ondergebracht.
Ondanks dat bleef het Udenhout ontbreken aan een grote zaal, waar uitvoeringen, concerten e.d.
gegeven konden worden. Wil Hoppenbrouwers, de beheerder van De Schelf, bleef pogingen
ondernemen om zelf een nieuwe uitgaansmogelijkheid tot stand te brengen ter vervanging van
de oude Schelf. Het College besloot de inspanningen te bundelen: Hoppenbrouwers kreeg zijn
uitspanning en de gemeente een grote zaal. Er kwam een contract. De gemeente trok driekwart
miljoen uit ter realisering van een grote zaal. Ook het kerkbestuur gaf haar medewerking. Hoppenbrouwers heeft een prachtig gebouw neergezet. Eind oktober 1995 is het geopend. Het
is een mooie verbetering van het Plein geworden, zoals ook de uitspanning van
Hoppenbrouwers is gaan heten. Het plein zelf is omgedoopt tot Tongerloplein.
De verkiezingen van 1994
Aan het eind van deze raadsperiode namen Henk Vlietstra en André van der Lee afscheid van de
Raad. Zij hadden respectievelijk 21 en 22 jaar deel uitgemaakt van de CDA-fractie.
Een jaar voor de verkiezingen was de PvdA omgedoopt tot Progressief Udenhout. De reden
hiervoor was dat Ben Besselink zich tot D’66 had bekeerd en in feite zich van de PvdA had
afgewend. Frans Hanckmann was PvdA’er gebleven. Beiden zagen toch geen heil om gesplitst de
verkiezingen in te gaan en derhalve namen beiden deel aan de verkiezingen alsof er niets was
veranderd, nu onder de naam Progressief Udenhout (PU).
De verkiezingen hadden plaats op 2 maart 1994. De gemeentelijke herindeling speelde een grote
rol in de verkiezingsstrijd en dat bleek ook in de verkiezingsuitslag. De winst was voor de plaatselijke partij het Algemeen Belang. A.B. kreeg 1964 stemmen; 6 zetels was hun deel. Algemeen
Belang was daarmee de grootste partij in de Raad, ten koste van het CDA. Het CDA verloor 2
zetels en kwam op 4. Progressief Udenhout bleef op 2 zetels en de VVD behield eveneens zijn
zetel. Algemeen Belang nam het voortouw in de coalitiebesprekingen, die er uiteindelijk toe
leidden dat de twee grootste fracties samen in het College gingen. Jan Leferink voor het
Algemeen Belang en Frans van Dongen voor het CDA werden wethouder. Op 12 april 1994
bekrachtigde de Raad hun benoeming. Het College van Burgemeester en Wethouders en de
Raad beseften dat het kort dag was voor de opheffing van de gemeente, en dat er nog veel te
doen was. Men ging voortvarend aan het werk om een aantal zaken voor die tijd afgerond te
krijgen, of ze zover te brengen dat realisatie ook na de herindeling onomkeerbaar zou zijn.
In het voorjaar van 1995 diende de gemeentesecretaris Mevr. Nicolien van den Ende-Van der
Wilk, haar ontslag in. De raad verleende haar dit ontslag per 1 juli van dat jaar. Er kwam met het
vooruitzicht van de herindeling geen nieuwe secretaris meer. De leden van het managementteam
bekleedden om beurten de functie van loco-secretaris.
Rien Brooimans hield het in september 1995 voor gezien; Hij nam ontslag als raadslid, en Jan
van Zon volgde hem op.
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De gemeentelijke herindeling - tweede fase
In het vervolg van haar werk kwam de commissie Schampers met voorstellen Udenhout en
Berkel-Enschot samen te voegen. Het College had al in een vroeg stadium contact gehad met het
Berkel-Enschots College en daarbij kwam een mogelijk samengaan aan de orde. Meer met het
idee van samen staan we sterk tegen Tilburg. We hebben dan ongeveer 20.000 inwoners, een
gemeente van behoorlijke omvang, en financieel staan we ons mannetje. Burgemeester Meijs, die
er ook niet afkerig tegenover stond, waarschuwde het Udenhouts College, dat wanneer BerkelEnschot onverhoopt aan Tilburg toegevoegd zou worden, Udenhout zou meegaan. De
waarschuwing is zeer serieus genomen. Er zijn nooit meer gesprekken geweest over een mogelijk
samengaan. Berkel-Enschot was een goede buur. Maar de dreiging van een mogelijke opslorping
door Tilburg was al voldoende om van samenwerking af te zien. Ook het tweede advies van de
commissie Schampers hield geen stand. De grote steden voerden hun druk steeds op en bleven
proberen, met allerlei acties, om de herindeling grootschaliger te krijgen. De Staten en haar
commissie leken best gevoelig voor de gegeven argumenten. De gemeente Udenhout kreeg het
Spaans benauwd van al dat gebeuren. Er werd omgezien naar de andere buurgemeenten. Was er
misschien een samengaan mogelijk met Helvoirt, Haaren, Esch? Of zat er een mogelijkheid in
om met Oisterwijk samen te gaan? Algemeen Belang hield een enquête onder de Udenhoutse
bevolking. Er kwam een videofilm “Udenhout, da’s nog groen Brabant”. Er was veel overleg op
veel niveaus. Het samengaan met Loon op Zand kwam in beeld. Het was een laatste
mogelijkheid om uit de klauwen van Tilburg te blijven. Het samenbindend element was het
Nationaal Park, Loonse en Drunense duinen. Een merkwaardige constructie: Udenhout en het
kerkdorp Loon op Zand was nog denkbaar, maar als men bedenkt dat Kaatsheuvel de
hoofdplaats is waar straks alles op georiënteerd moest zijn, is het op zijn minst om de
wenkbrauwen te fronsen. Udenhout is een dorp in de Meierij en Kaatsheuvel behoort tot de
Langstraat. Twee regio’s die historisch gezien niets met elkaar gemeen hebben. De Staten
honoreerden de omarming en besloten Udenhout en Loon op Zand samen te laten gaan. Zo
ging uiteindelijk een voorstel van de provincie naar de Staten Generaal. De Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken had de taak een wetsvoorstel te maken voor de herindeling en dit aan de
Tweede Kamer voor te leggen. De staatssecretaris zwichtte voor de wensen van de grote stad en
kwam met voorstellen om zowel Goirle als Berkel-Enschot en Udenhout bij Tilburg te voegen.
Udenhout kwam opnieuw in hoge staat van paraatheid. Er waren diverse acties. Biezenmortel
startte parallel een actie om -voor het geval Udenhout bij Tilburg komt- Biezenmortel liever bij
Haaren in te delen. Er komt een boekje “Udenhout, hartverwarmend uniek”. Een grote
vertegenwoordiging van de gemeente gaat protesteren op het Binnenhof in Den Haag. Het
mocht niet baten. Op 22 mei 1996 viel de politieke beslissing. Tegen alle verwachtingen in bleef
Goirle onder grote politieke druk van de VVD zelfstandig. Berkel-Enschot en het grootste deel
van Udenhout gaan samen met Tilburg. Omwille van het landelijk karakter en de natuur is
Biezenmortel bij Haaren gevoegd. Udenhout is als een politieke speelbal in tweeën gedeeld. Het
VVD-gemeenteraadslid Jan van Zon was zo boos op zijn eigen partij dat hij het lidmaatschap
opzegde.
Per 1 januari 1997 is de Udenhout niet langer een zelfstandige gemeente.
Burgemeester Dijkstra schrijft kort na de besluitvorming op 22 mei 1996 in het huis-aan-huisweekblad De Wegwijzer:
“Het doek is gevallen. We hebben ons doel niet bereikt. Loon op Zand-Udenhout wordt geen
nieuwe gemeente. Dat doet zeer. Vooral omdat we het wisselgeld zijn geweest in het politieke
compromis, dat de Paarse Coalitie bij elkaar moest houden. Wij hebben met verbijstering het
debat in de Kamer gevolgd. De regeringsfracties hebben ons goed gedocumenteerde pleidooi
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voor Loon op Zand-Udenhout niet met argumenten bestreden. Zij hebben zelfs waardering
geuit voor onze acties. Zij hebben erkend, dat Loon op Zand-Udenhout de betere optie is, of
tenminste goed verdedigbaar. Goirle zelfstandig was eerste prioriteit van VVD en D’66. Ik ben
blij dat Biezenmortel niet bij de stad wordt gevoegd. Ik complimenteer het actiecomité dat
intensief en in goed overleg met het gemeentebestuur voor de belangen van Biezenmortel heeft
gestreden. Voor hen is de uitkomst bevredigend. De raamaffiches kunnen bij het oud papier. Het
was goed om vast te stellen dat velen via dit raamaffiche ons hebben gesteund. We zijn van plan
met Tilburg goede afspraken te maken om Udenhout Udenhout te laten blijven. De borden aan
de komgrenzen blijven en krijgen de vermelding: Gemeente Tilburg. In het gemeentehuis zal een
servicecentrum worden gevestigd, waar zoveel mogelijk gemeentelijke diensten worden verleend.
We gaan in discussie over de instelling van een dorpsraad. Kortom, we zullen voor jaren de eigen
identiteit van ons hartverwarmend, unieke dorp vasthouden.”
Vertrek burgemeester Dijkstra
In de namiddag van vrijdag 23 augustus 1996 kwam het bericht dat burgemeester Wim Dijkstra
was benoemd tot burgemeester van Oss, met ingang van 16 september 1996. Hoewel het
begrijpelijk is dat Dijkstra zo snel mogelijk weer ergens aan de slag wilde, kwam de benoeming
voor veel Udenhouters als een donderslag bij heldere hemel. Men had verwacht dat hij de strijd
tot de laatste snik zou strijden.
Burgemeester Dijkstra heeft in relatief korte tijd grote betekenis voor Udenhout gehad. Er lagen
aan het begin van zijn ambtstermijn veel plannen die tot uitvoering moesten komen en die om
de een of andere reden een duwtje te kort kwamen om daadwerkelijke uitvoering te realiseren.
Het is de verdienste van Wim Dijkstra dat hij alle partijen bij elkaar wist te brengen en hen te
enthousiasmeren en zodoende de geplande werken te doen uitvoeren: het Tongerloplein, de
Peppel, de supermarkt en de bouw van woningen op het Felixterrein. In feite heeft hij de
doorbraak tot stand gebracht om het nieuwe dorpshart te realiseren, waar Tops van droomde.
Daarnaast is een groot gedeelte van het verkeersmobiliteitsplan uitgevoerd. Wim Dijkstra stond
kort bij de burgers, sprak hun taal, heeft gestreden voor een zelfstandig Udenhout met alle
denkbare wapens die in een democratie maar mogelijk zijn. Hij was Udenhouter onder de
Udenhouters.
Tijdens de raadsvergadering van 26 september 1996 is de burgemeester van Vught, mr. G. J. de
Graaf, geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Udenhout voor de laatste drie maanden
van het zelfstandige Udenhout.
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Hoofdstuk 5
KARAKTERISTIEK UDENHOUT
Harrie van den Bersselaar, Jan Denissen en Annie van Roessel Kolen

Udenhout is een karakteristiek Brabants dorp met een enigszins voorname uitstraling en een van
oorsprong katholieke agrarische bevolking. De karakteristiek van het dorp wordt in dit
hoofdstuk beschreven op vier aspecten:
I
Het dorpsgezicht
II Van oorsprong een boerendorp
III Het Rijke Roomsche Leven
IV De Udenhouter, zijn naam en zijn taal

I. HET DORPSGEZICHT
Tweehonderd jaar geleden
Tweehonderd jaar geleden ligt de kern van het dorp rond het kruispunt van de onverharde
wegen van Helvoirt naar Berkel en van Oisterwijk naar Loon op Zand. Er staan nog maar enkele
gebouwen. Vlakbij het kruispunt staat de protestantse kapel met daarnaast een schooltje. In de
buurt waar nu de St.-Lambertuskerk staat, bevindt zich een schuurkerk. Aan de Schoorstraat
staat kasteel De Strijdhoef. Je zou kunnen zeggen dat de grondtekening van Udenhout in
hoofdlijnen er al is. De details zullen pas later worden ingevuld. Buiten de nog kleine kern
bestaat Udenhout uit buurtschappen van kleine boerderijen zoals de Mortel, het Winkel,
Scheurenhoeve, den Berkhoek, de Kuil en het Hoog Schoor.
Er zijn twee honderd jaar geleden nog geen verharde wegen. De weg van Tilburg naar Den
Bosch loopt over Oisterwijk en Haaren en er ligt een verbindingsweg van Oisterwijk over Berkel
en Udenhout naar Waalwijk. In 1822 is de rijksweg van Den Bosch naar Tilburg aangelegd en
voorzien van een keibestrating.
Rondom Udenhout zijn veel moerassen, broeklanden en bossen. Er zijn nog wolven. Dat blijkt
uit een verklaring onder ede die drie jagers uit Udenhout op 23 januari 1772 afleggen voor de
schepenen van Oisterwijk. Daarbij tonen ze een dode mannetjeswolf van vijf of zes jaar. Jacobus
van Vught had hem dood geschoten tijdens een wolvenjacht.
In 1848 schrijft A.J. van der Aa zijn “Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden”. Hij
schrijft daarin over Udenhout: Het dorp Udenhout, in de wandeling meestal Ujenhout, ligt drie uur ten
zuidwesten van ‘s Hertogenbosch, anderhalf uur ten noordoosten van Tilburg. Het draagt zijn naam van de
bossen, die in de nabijheid gevonden worden. De huizen van dit dorp, welke de kom vormen, zijn gelegen aan een
viersprong of vier wegen, welke bij de kerk tezamen komen, als de Schoorstraat die naar Loon op Zand, de
Groenstraat die naar Cromvoirt, de Kreitenmolenstraat die naar Oisterwijk, en de Slimstraat die naar Enschot
leidt. De Kreitenmolenstraat is een brede met bomen beplante rijweg die de hoofdstraat van het dorp uitmaakt, en
ter weerszijden met vele goede woningen bebouwd is. In de nabijheid ligt het huis “Strijdhoef”, ook wel het kasteel
van Udenhout geheten. Men zag hier ter plaatse, waar nu het dorp ligt, vroeger een groot bos, dat in 1269 nog
aanwezig was. Dit werd van tijd tot tijd weggehakt en in akkers en weilanden veranderd, waaruit vervolgens dit
dorp, dat een der jongsten in de Meijerij is, ontstaan is.
Boerderijen

88
Vroeger hadden de boerderijen allemaal een overeenkomstige indeling. De voordeur in de lange
gevel werd zelden of nooit gebruikt. Iedereen kwam door de achterdeur, die toegang gaf tot de
geut, binnen. De geut was een klein vertrek met een pomp en een gootsteen. Vanuit de geut kon
men naar de kelder, die vrij ondiep en zelden waterdicht was. Ook kon men vanuit de geut naar
de stal en naar den herd. In den herd was een grote schouw waar heel vroeger aan een haal boven
een vuur, dat op de grond werd gestookt, een ketel hing om water warm te maken en eten te
koken. Later werd het open vuur vervangen door een platte-buiskachel. In de keuken stond een
andersoortige kachel, de cuisinière (kwiesjère). Op de plavuizen vloer van den herd strooide men
fijn zand in figuren.
Naast de kachel was een nis met een kijkgat, ook wel stalgat of lampegat genoemd. Onder die nis
was een stookgat voor het fornuis dat in de stal stond. In dit fornuis (fernest) kookte men het voer
voor de varkens (het sop). Op de schouwmantel stond een rij borden van Maastrichts aardewerk.
Naast de schouw was een bedstee.
Aan de andere kant van den herd waren de goei kamer en de achterste kamer. In de goei kamer
stonden de mooiste meubels zoals het kabinet en een ronde tafel met een dik pluche tafelkleed.
Deze kamer werd alleen gebruikt bij hoog bezoek, bijvoorbeeld als de pastoor kwam. Hij kreeg
steevast een dikke sigaar en een borrel aangeboden. De achterste kamer was er voor alledag, daar
werd gegeten, gebeden, sokken gestopt, gebreid, bezoek ontvangen, gebuurt en gekaart.
Bij de boerderij stonden een schuur en een karschop. Soms stonden er ook kippenhokken, al was
het vaker gebruik dat de kippen op de koestal op stok gingen.
De schuur diende voor opslag van koren. Het hooi moest op het schoor boven de koestal. Koren
en stro sloeg men op onder ronde rieten kappen, de zogenaamde paraplu’s, waarvan de kap hoger
of lager kon worden gedraaid. De dorsvloer in de schuur was van leem. Daar dorste men in de
winter het koren met een dorsvlegel. Vervolgens zuiverde men het koren in een kafmolen van kaf en
stof. Later is het dorsen met de dorsvlegel vervangen door de dorsmachine, aangedreven door
een mechanisme buiten de schuur, aangetrokken door een paard dat rondjes liep in een
zogenaamde manege.
In het karschop waren de werktuigen en karren ondergebracht en daar waren ook de
varkenshokken. Dit waren over het algemeen primitieve hokken die door de boer zelf in elkaar
waren getimmerd. De varkens liepen vaak buiten in een wei grenzend aan het schop: het
varkensweike.
De kleinste bijbouw was het höske, de wc. Dit was een primitief gebouwd huisje met in het beste
geval een deur er voor. Heel chique was het als er in die deur een gat was gezaagd in de vorm
van een hart. De w.c.-bril was uitgezaagd in een paar planken. Het uitgezaagde gedeelte van die
planken vormde de deksel. De uitwerpselen vielen in een gat dat maar een paar keer per jaar
werd geleegd, gelijk met het zeikgat van de potstal. In vierkante stukken gescheurde kranten
dienden als w.c.-papier. Als er ‘s nachts iemand zijn behoeften moest doen, gebruikte men de
pispot, ook po en nachtspiegel genoemd. Als het in de winter flink vroor was de inhoud van de
pot bevroren. Dan konden de vlooien schaatsen op het ijs.
Vlak bij de achterdeur was een waterput. Met een emmer haalde men het benodigde water naar
boven. Rond elke boerderij waren musterdmijten te vinden, opgestapelde bij elkaar gebonden
takkenbossen die dienden voor het stoken van de kachel en de bakoven.
Arbeiderswoningen
Naast de boerderijen waren er voor 1900 al een aantal arbeiderswoningen in Udenhout. Deze
woningen, verspreid over het hele dorp, waren in bezit van particulieren die ze verhuurden aan
arbeiders. Bij de steenfabriek stonden zestien woningen onder één kap (“De Zestien”).

89
Tegenover het kasteel stonden vier woningen onder één kap (“De vier uitersten”). In zijstraatjes
van de Groenstraat en aan de Kuilpad stonden groepen woningen voor “werkmansgezinnen”.
Met de jaren ontstond meer behoefte aan arbeiderswoningen. De R.K. Werkliedenvereniging
diende op 9 september 1919 een verzoek in bij de gemeenteraad voor het bouwen van
arbeiderswoningen. Op 15 oktober 1919 is de woningbouwvereniging St.-Lambertus opgericht.
In 1920 kreeg de vereniging toestemming om 8 arbeiderswoningen in 4 blokken van 2 te stichten
in de latere Van Heeswijkstraat en de Zeshoevenstraat. De huurprijs van de woningen bedroeg
aanvankelijk f 4,10 per week, maar daalde in de crisisjaren tot f 2,65 per week.
Op törp
Het is karakteristiek voor Udenhout dat de arbeiderswoningen geen plaats kregen op törp. Ze
bleven vriendelijk buiten het directe aangezicht van het dorp, weggestopt in de hoek tussen de
Kreitenmolenstraat en de Slimstraat. De dure Groenstraat, de notabele Slimstraat en de statige
Kreitenmolenstraat waren bestemd voor de Udenhouters, voor “’t vurnaom van törp”, voor de
middenstanders en voor kleine ambachtslieden. Ook de rijke boeren trokken als ze wat ouder
waren uit hun boerderij en gingen als rentenier “op törp wonen”.
Het dorpscentrum is éénmaal, op 3 april 1854, getroffen door een grote brand, waarbij 23
woningen aan de Slimstraat en aan de huidige Kreitenmolenstraat verloren gingen
Anno 1996 is het dorpscentrum met het gemeentehuis, de kerk, de pastorie, het fraterhuis, de
oude burgemeesterswoning en Vincentius nog altijd het herkenbare aloude “törp van
Udenhout”.
Hierna wordt met foto’s een beeld gegeven van het dorp, te beginnen “op törp”.
De Sint-Lambertuskerk is een waterstaatskerk, gebouwd in 1841 door bouwpastoor Petrus Verschuure. Aan de
buitenkant sobere strakke wandverdelingen met op de voorgevel pilasters en frontons. Van binnen een hallenkerk
met Dorische en Ionische kapitelen op de zuilen. De naam ‘waterstaatskerk’ alsook de bouwstijl hebben te maken
met subsidie van het toenmalige Ministerie van Waterstaat. In 1951 is de kerk flink verbouwd en vergroot tot een
kruiskerk. Het Maria-hoogaltaar, het orgel, de preekstoel en de kerkbanken zijn stuk voor stuk evenals de kerk zelf
monumentaal. De Antwerpse beeldhouwer J.J. Peeters en de Boxmeerse schrijnwerker J.F. Beuijssen zijn
verantwoordelijk voor de altaren, de communiebanken en heiligenbeelden. De Beierse beeldhouwer Leo Bäumler
heeft omstreeks 1957 de kerkbanken gemaakt.
De eerste pastoor bewoonde de woning op de Strijdhoef voordat er het kasteel werd gebouwd. Daarna woonde de
pastoor in een woning achteraan in de Slimstraat. Dat huis stond vlak voor de Spitsen Hoek, waar tot voor kort een
gracht herinnerde aan de oude pastorie. De derde pastorie stond in de Kreitenmolenstraat, waar in 1862 het klooster
Huize Sint-Felix is gevestigd. De huidige pastorie vinden we aan de Slimstraat, pal naast de kerk. De pastorie heeft
een grote trappenhal waar de trap van het oude kasteel van Tilburg is ingebouwd.
In 1901 bouwt pastoor Petrus van de Wal een jongensschool en het fraterhuis Sint-Petrus naast de kerk in de
Slimstraat. Hij had grond gekregen van Bart van Hulten die zonder kinderen stierf en een broer had die frater was.
Boven de voordeur van het fraterhuis staat de naam St.-Petrus maar het beeld van St.-Jozef. St.-Petrus is de
verwijzing naar de voornaam van de pastoor. Dat was gebruikelijk. Maar de pastoor zelf was bescheidener en koos
voor Sint-Jozef. Maar daar hadden de fraters weer problemen mee, omdat ook het moederhuis in Tilburg al naar
Sint-Jozef was vernoemd. Pas 20 jaar na de dood van de pastoor hebben de fraters de naam gewijzigd in de
patroonheilige van de pastoor, St.-Petrus.
In 1862 komt er aan de Kreitenmolenstraat in de oude pastorie een liefdesgesticht voor de verzorging en verpleging
van bejaarden, Huize Sint-Felix. Pastoor Verschuure deed voorbereidend werk. Na zijn overlijden realiseerde zijn
opvolger pastoor Felix Cuypers de bouw van het liefdesgesticht. De zusters van Liefde uit Tilburg krijgen niet alleen
de zorg voor de bejaarden, maar al snel ook de zorg voor het onderwijs aan de meisjes. Felix groeide uit tot een
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groot kloostercomplex met een school en gebouwen voor de zorg van zieken en bejaarden. De zorgfunctie van
Huize St.-Felix bleef bestaan tot midden jaren zestig (bouw De Eikelaar) en de onderwijsfunctie tot begin jaren
zeventig (bouw Achthoevenschool). Uiteindelijk volgde in 1995 de sloop van het straatbeeld-bepalende gebouw,
nadat het gebouw nog drie jaar dienst had gedaan als asielzoekerscentrum.
Op 30 maart 1924 overlijdt de rijke ongehuwde burgemeesterszoon “Meneer Willem” van Iersel. Bij testament
vermaakt hij zijn woonhuis met bijbehorende tuinen en gronden aan het bisdom ‘s-Hertogenbosch. De bisschop
geeft het legaat door aan de zustercongregatie de Dochters van Maria en Joseph, in de volksmond de zusters van de
Choorstraat on Den Bosch. Op 1 september 1925 vestigen de zusters zich in het huis van wijlen Willem van Iersel
op de hoek Schoorstraat/Groenstraat. Dat is het begin van Huize Sint-Vincentius, een woongemeenschap voor
geestelijk gehandicapte meisjes, dat nog altijd bruisend van energie aanwezig is in de Udenhoutse gemeenschap.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw maakte de landbouw een zware crisis door.. Om enige verbetering te
brengen is in 1896 de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond (NCB) opgericht onder de bezielende leiding van
pater Gerlachus van den Elsen. Men noemde hem de boerenapostel. De NCB groeide snel uit tot een grote katholieke boerenorganisatie. Ook in Udenhout ontstond in 1902 een eigen Boerenbond. In 1906 bouwde de Boerenbond
het eerste pakhuis. Via de eigen organisatie konden boeren nu zaaigoed, kunstmest, veevoeder en dergelijke inkopen.
Ook in de afzet en financiering kwamen betere mogelijkheden binnen de eigen landbouwcoöperaties. In 1899 wordt
in Udenhout de Coöperatieve Boerenleenbank opgericht en in 1916 de Coöperatieve Zuivelfabriek Sint-Isidorus.
Deze coöperaties zijn voor de boeren in Udenhout van groot belang geweest. Halverwege de Kreitenmolenstraat,
vlakbij de spoorlijn, ontstond de boerentrots van Udenhout, drie historische gebouwen op een rij: het pakhuis van
de Boerenbond, de melkfabriek en de landbouwschool.
In 1901 komen drie boerderijen en 45 hectare grond op het Hooghout in Biezenmortel, geheten de Gasthuishoeven,
in bezit van de Broeders Penitenten. De tegenprestatie van de broeders was een levenslange lijfrente van 800 gulden
per jaar aan de “schenkster” Dorothea van Beugen. Zo kwamen in 1903 de broeders naar Udenhout en bouwden
Huize Assisië, een verzorgingstehuis voor geestelijk gehandicapte jongens en mannen. 12 Januari 1904 is de officiële
stichtingsdatum. Assisië is uitgegroeid tot een zeer groot complex met veel paviljoens en woonvoorzieningen voor
de bewoners. In 1924 kwam er een school en een ziekenpaviljoen, die werden geopend door de minister president
Jhr.Mr.Ruijs de Beerenbrouck. Bij het gouden jubileum waren er 640 bewoners. Anno 1996 is Assisië onderdeel van
de organisatie voor zorg voor geestelijk gehandicapten “Prisma”.
In 1920 bouwen de Capucijnen het klooster van Biezenmortel. Er kwam een opleidingsinstituut voor de Capucijnen
en daarnaast een rectoraatskerk voor de bediening van de parochianen van Biezenmortel en ‘t Winkel. De kerk is
kanoniek opgericht op 25 oktober 1921. Het klooster verloor haar oorspronkelijke functie in de jaren zestig toen het
aantal roepingen zeer snel terugliep. Het klooster van Biezenmortel heeft nog jaren die rol gespeeld voor
zustercongregaties. Thans is het klooster omgebouwd tot de groepsakkommodatie “Beukenhof”. De kerk heeft haar
functie tot op de dag van vandaag mogen behouden.

Kasteel De Strijdhoef
Karakteristiek voor Udenhout is natuurlijk kasteel “De Strijdhoef”. Haar bewoners hebben in
het verleden veel indruk gemaakt op de “gewone” Udenhouters.
Het kasteel is gebouwd tussen 1772 en 1792 door Willem Frederik baron van Dopff. Hij was een
van de belangrijkste officieren van de Verenigde Nederlanden. De naam van het kasteel stamt af
van een oud leengoed dat “De Grote Strijdhoeve” heette en dat in 1760 door erfenis in bezit
kwam van Seijna Anna Elisabeth baronesse van Borssele, gehuwd met Willem Frederik baron
van Dopff. De hoeve “De Grote Strijdhoeve” werd daarvoor sinds 23 maart 1723 gehuurd door
de eerste Udenhoutse pastoor Elias Robben. Willem van Dopff en Seijna van Borssele bouwden
samen op het verworven landgoed het kasteel, waar zij omstreeks 1788 meer permanent gingen
wonen. Het gezin telde 5 kinderen. De familie Van Dopff speelde een (geringe) rol in de kleine
protestantse gemeenschap in Udenhout, vooral met betrekking tot de protestantse kapel.
De tweede dochter Maria Susanna Johanna van Dopff huwde in 1788 met Jan Carel Frederik
van Franckenberg en Proschlitz, die door Lodewijk Napoleon, koning van Holland in de
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adelstand was verheven. Op 4 december 1812 is hij benoemd tot maire oftewel burgemeester
van Udenhout. Na de dood van Seijna douarière van Dopff duurde het nog 10 jaar voordat de
boedelscheiding werd geregeld. Op een publieke verkoping in 1826 kocht Maria Susanna
Johanna baronesse van Dopff, echtgenote van Jan Carel Frederick van Franckenberg en
Proschlitz, de Strijdhoeve. Jan Carel sterft kort daarna in 1827.
Er is een dagboek bewaard gebleven van de militair Pieter Jacob Costerus die in augustus 1831
vanuit Oisterwijk Udenhout en het kasteel bezoekt. Hier volgt een fragment.
De fraaiste wandeling voorzeker, die men van hier in den omtrek kan doen, is naar Udenhout. De weg gaat over
Enschot en Berkel. Meestal heeft men eene laan, gevormd door hoogopgaande boomen, die eene aangename
schaduw aanbieden. Hier ziet men geene dorre heide, maar welig koornland, in volle bloei, afgewisseld door
tamelijk goede weiden. Bijzonderheden vindt men op geene der genoemde plaatsen, maar men treft te Udenhout een
buitengoed aan, door eene vrij zonderlinge eigenaarster bewoond. Dezelve verloochent op verschillende manieren
hare sekse en vindt er een genoegen in, voor man door te gaan. Mevrouw van Frankenberg, zoo is de naam der
vrouw, vond reeds bij het leven van haren man goed zich in mansgewaad te tooien. Zij verkiest, vooral wanneer er
vreemden bij zijn, gelijk het nu met inkwartiering meermalen het geval was, mijnheer! genoemd te worden en is er
mede in gediend, wanneer vreemden haar dezen naam geven. Vrouwelijke handwerken oefent zij niet uit, maar
zoolang haar jaren het toelieten, was zij eene dolle liefhebster van de jagt, reed zij als een man te paard en mogt
gaarne visschen. Ook nu nog rookt zij tussche beide, doch besteedt een voornaam deel van haren tijd aan lezen.
Toen Jan van Franckenberg en Proschlitz in 1827 stierf was een dochter in leven, Wilhelmina
Elisabeth Joanna. Zij huwde in 1832 de zeven jaar jongere Theophile Francois Lemire, van
beroep landmeter, geboren in Mons en naar hier gekomen in dienst van het Kadaster. Als
landmeter was hij betrokken bij de aanleg van de rijksweg van Tilburg naar Den Bosch.
Hendrik Verbiezen kwam in die tijd met zijn gezin naar Udenhout en bouwde bij het kruispunt
Kreitenmolenstraat en (nieuwe) Rijksweg een huis. Wegwerkers aan de nieuwe weg gebruikten
regelmatig iets bij dat huis en daar is een herberg uit ontstaan. Ook Theophile Lemire kwam daar
over de vloer. Volgens de overlevering bracht Lemire herbergier Verbiezen op het idee om zijn
herberg Quatre Bras te noemen.
Theophile Lemire en Wilhelmina van Franckenberg en Proschlitz kregen twee kinderen, een
zoon en een dochter. De dochter stierf op jonge leeftijd. Guillaume huwde in 1862 Clothilde
Dincq. Tot aan de dood van Clothilde op 27 januari 1922 sprak men Frans op het kasteel. Zij
kregen acht kinderen. Hun vijfde kind, Leo, was vanaf 1923 eigenaar van het kasteel. Hij huwde
Maria Claessen en zij kregen drie kinderen. Hun jongste kind Clothilde woonde vanaf 1964 als
eigenares op het kasteel.
Tussen burgemeester Joseph van Iersel (tweede helft 19e eeuw) en de Lemire’s boterde het niet
zo goed. De burgemeester woonde in het pand op de hoek Groenstraat en Schoorstraat. Vanaf
dat huis liep een brede dreef naar het kasteel, evenwijdig met de Schoorstraat. In de volksmond
was dit “lemierkesdreef”. Deze dreef was eigendom van Guillaume Lemire en lag langs de akkers
van burgemeester Van Iersel. Toen Charles Lemire onenigheid kreeg met de burgemeester over
de jacht bouwde hij aan het begin van “Lemierkesdreef”, net voorbij de burgemeesterswoning,
een hevig stinkende bokkenstal. De mensen uit Udenhout konden hier gratis hun geit bij de bok
laten verblijven. Dit zal om en nabij 1890 voorgevallen zijn. In 1958 is een versje opgetekend uit
de mond van Tineske Ven, dat nog herinnert aan deze bokkenstal:
Komt burgers, zendt uw geiten
den ouden bok staat klaar.
De jonge is niet minder
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‘t is een rood exemplaar.

Met “een rood exemplaar” zou “Meneer Willem” van Iersel bedoeld zijn, de zoon van de
burgemeester.
Het station
Jarenlang is het station van Udenhout beeldbepalend geweest voor de treinreizigers van Tilburg
naar Den Bosch. Toen het gebouw in 1965 jammer genoeg voor afbraak in aanmerking kwam,
was het al in zeer slechte staat. Het station was gebouwd in 1881 na voltooiïng van de spoorlijn
Tilburg-Den Bosch. Vanaf toen konden reizigers viermaal per dag op de trein stappen, zowel
richting Tilburg als richting Den Bosch. In 1890 kreeg de steenfabriek een aansluiting op het
spoor. In 1909 werd het spoor verdubbeld. Vanaf 1924 kreeg het station concurrentie van de
buslijn Tilburg-Den Bosch van de busonderneming Halciad, die uiteindelijk veertien jaar later
leidde tot de sluiting van het station. Tijdens de oorlog is het station weer gebruikt, maar in 1950
viel het doek definitief. Ondanks de aanwezigheid van de grote verzorgingstehuizen in het dorp
kreeg de gemeente het niet voor elkaar het station opnieuw open te krijgen.
Willem van Lamoen vertelde graag het volgende verhaal. Hij was samen met zijn broer een paard
aan het beslaan in zijn hoefstal aan de Kreitenmolenstraat, waar nu het bedrijf van Jan Robben is
gevestigd. Er komt een stadse mijnheer langs met twee zware koffers. Willem zei tegen zijn broer
Kees: “Zou die mijnheer de trein nog moeten halen?”. Kees begreep onmiddellijk wat zijn broer
bedoelde. “Dan zal hij toch moeten spoeien”, zei Kees. “Dat denk ik ook”, zei Willem. Hierop
zette de man met de twee zware koffers het op een lopen. Op het station aangekomen had hij
nog ruim tijd voor de trein arriveerde. De Lemoentjes hadden weer eens een streek uitgehaald.
Over het station heeft de bekende liedjeszanger Jan de Cler een liedje geschreven. Het gaat over
een Udenhouts meisje dat iedere morgen oogcontact heeft met een treinreiziger, een kandidaatnotaris, die reist in de richting van Den Bosch, terwijl het meisje staat te wachten op haar trein
richting Tilburg. Er wordt verteld dat het een waar verhaal is. Het liedje gaat als volgt:
Ze stond op het perron
Van het Udenhouts station
Ied’re morgen vier en twintig over achten
En kwam zijn boemel aan
Om naar Den Bosch te gaan
Dan zag hij ‘t Meisje op de and’re richting wachten
Als kandidaat-notaris was hij stipt gelijk een klok
Wat niet wou zeggen dat een aardig meisje hem niet trok
Hij had dan ook het land als hij zijn trein weer voelde gaan
En zij op het Udenhouts perron bleef staan.
Hij wist gewoon geen raad, wanneer hij haar een keer niet zag
Hij droomde heel de nacht van haar en heel de lieve dag
Verleed foutieve testamenten op zijn kantoor
Hij heeft haar nooit gekregen want zijn trein reed door.
Ze stond op het perron van ‘t Udenhouts station
Ied’re morgen vier en twintig over achten
En zei hij haar gedag
Dan schonk zij hem een lach
Terwijl ze op de trein naar Tilburg stond te wachten
Wanneer de chef precies op tijd het afscheidsfluitje floot
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Dan kon hij naar haar fluiten en dat was een harde noot
Hij dacht aan het harde noodlot, dat hem naar Den Bosch deed gaan
En haar op ‘t Udenhouts station liet staan.
Hij wist gewoon geen raad wanneer hij haar een keer niet zag
Hij droomde heel de nacht van haar en heel de lieve dag
Verleed foutieve testamenten op zijn kantoor
Hij heeft haar nooit gekregen, want zijn trein reed door.
Ze stond op het perron
Van ‘t Udenhouts station
En ze heeft daar jarenlang op hem staan wachten
Maar hij reed altijd door
Hij moest naar zijn kantoor
Terwijl ‘t geluk in and’re richting naar hem lachte
Hij was gewoon een kuddedier en nooit heeft hij verstaan
Dat als hij eens was uitgestapt de aard’ niet was vergaan
Maar nu verging zijn kans en ging zijn stipte neus voorbij
En op het Udenhouts station stond zij.
Hij wist gewoon geen raad wanneer hij haar een keer niet zag
Hij droomde heel de nacht van haar en heel de lieve dag
Verleed foutieve testamenten op zijn kantoor
Hij heeft haar nooit gekregen, want zijn trein reed door.

II. VAN OORSPRONG EEN BOERENDORP
Landbouw en een beetje veeteelt
Van oudsher verdiende bijna iedereen in het dorp direct of indirect de kost met de landbouw.
De boeren hadden kleine gemengde bedrijven van 6 à 7 hectare. Een boer had gemiddeld drie
koeien, een varken en enkele kippen. Hij verbouwde vooral rogge en daarnaast enkele gewassen
als boekweit, haver, koolzaad, bonen en wat groenvoer. Voorts produceerden de boeren zelf de
grondstoffen voor bepaalde produkten om zo de kosten van levensonderhoud zo beperkt
mogelijk te houden. De boeren teelden vlas om te voorzien in eigen behoeften van linnen voor
kleren en beddegoed, en hennep voor het vervaardigen van touw. Het bewerken van het vlas
vond plaats in andere dorpen zoals in Oirschot.
Mest was in die tijd erg belangrijk voor de schrale zandgronden. Zonder mest groeide er
nauwelijks iets. En zeker niet op de pas ontgonnen gronden. De boeren hielden de dieren niet
alleen voor de slacht maar ook voor de mest. Om zoveel mogelijk mest te produceren haalden
de boeren “rauwigheid” van heide en houtwallen (vlaggen en plaggen), die men uitstrooide in de
potstal. De laag mest kon wel een meter dik worden. De zo geproduceerde mest werd één keer
per jaar op het land gebracht. Men liet de koeien niet in een wei lopen want dan was verspilling
van de mest. Oudere vrouwen of jonge meisjes gingen de koeien hoeden. Elke dag liet men de
koeien een paar uur grazen langs bermen en op andere openbare terreinen terwijl de hoedster de
koeien in de gaten hield. Ondertussen kon ze dan sokken stoppen of breien. De hoedsters en
passanten konden met elkaar buurten en de laatste nieuwtjes uitwisselen. Later werden de koeien
getuierd op een spurrieveld of weiland. De koe had dan een riem om haar voorpoot, daaraan zat
een ketting die vast zat aan een pin in de grond.
In Udenhout kon men hei vlaggen op de onverdeelde gronden van de Kreitenhei, een algemene
gemeentegrond (“Gemeint”) tussen Oisterwijk, Helvoirt, Berkel en Udenhout. De boeren
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hadden grote percelen heide nodig om te kunnen vlaggen. Men had ongeveer voor elke hectare
bouwland een halve hectare heide nodig om voldoende mest te kunnen produceren in de potstal.
In geval van te ontginnen gronden was er extra mest nodig.
De “Slijkhoef” in Biezenmortel, in pacht bij Willem van den Bersselaar, was een van de laatste
boerderijen in Udenhout met een potstal. Een potstal was een stal waar achter de koeien, in een
ongeveer anderhalve meter diep gat, de mest vermengd met de eerder genoemde rauwigheid, de
hele winter werd opgepot. De gier kwam in een uitgespaarde ruimte aan de kant van de stal. Dit
zeikgat moest men in de winter meerdere keren uitrijden met een gierton op de erd-kar. De ton
vulde men met de strontschepper. In het voorjaar werd de potstal leeg gereden, een zwaar karwei
dat veel zweet kostte. Een van de zonen, Toon, Kees, Ties of Jan, moest de mest met een
meststik in blokken steken. Een van de anderen laadde de kar. Het paard trok de kar naar de
akker zonder voerman. Er was maar een karrespoor naar het veld. Bij de akker aangekomen ving
Harrie, een jongere zoon, het paard op, reed met een mesthaak de mest in hoopjes op de akker
uit en stuurde het paard terug naar de stal, waar ondertussen een andere kar met mest was
geladen. Dat heette rijden met de staande kar. De op hoopjes uitgereden mest spreidde men met de
riek over de akker uit. Dat heette mest breken. De boerenzonen sloten weddenschappen wie in de
kortst mogelijke tijd een kar mest kon laden. Ries Smolders uit Biezenmortel presteerde het om
in de tijd, die de klok van de Capucijnenkerk nodig had om twaalf uur te slaan, een kar mest te
laden.
Willem van den Bersselaar was stierhouder voor de Udenhoutse stierhouderij. De boeren uit de
omgeving kwamen met de ‘stierige’ koe te voet naar de stierhouder. In de winter deed de potstal
dienst als werkterrein voor de stier. Op zekere dag kwam Jan van der Loo van ‘t Winkel met een
stierige koe naar de Slijkhoef. Jan hield de koe aan het halster vast, terwijl de stier en de koe in de
potstal hun rondje maakten. Jan liep steeds maar achteruit zonder in de gaten te hebben dat hij
het zeikgat naderde. Met een plons belandde hij in het gat met wel een meter diep gier.
Tot de karakteristiek van de Meierij behoorde het roodbonte vee. Vroeger liep er in Udenhout
bijna uitsluitend roodbont MRIJ-vee. De afkorting MRIJ staat voor Maas, Rijn, IJsselvee. Dit ras
werd op kleur gehouden bij het fokken maar tegenwoordig voeren andere normen voor vee de
boventoon zoals liters melk, vet- en eiwitgehalte. Kleur is niet meer belangrijk bij het fokken. Er
is de laatste jaren veel ander vee gekomen zoals zwartbont en buitenlandse rassen. In één wei
loopt nu van alles door elkaar. Daarmee is langzaam deze karakteristiek van de Meierij
verdwenen.
Boteren, slachten en bakken
De boeren boterden een deel van de melk voor eigen gebruik. Boteren was een aparte ceremonie
op de boerderij. Op de Slijkhoef stond op de stal een groot wiel dat door een hond werd
aangedreven. Dat wiel bracht op de goot een menneke in een ton met melk in beweging. Door het
in beweging brengen van de melk kwam er uiteindelijk boter boven drijven. De karnemelk was
er om te drinken en om karnemelkse pap, mulkepap, van te koken. Later is het grote wiel
vervangen door een boterstand. Dat is een ton waarin men het menneke met het draaien van een
klein wiel in beweging bracht; een mooi karwei voor de kinderen die thuis kwamen van school.
In de oorlog, toen boteren voor eigen gebruik door de bezetter was verboden, gebruikte men
een stok met een kruislat in een melkbus. Het duurde veel langer maar het werkte wel. Tot de
komst van de melkfabrieken was er op de boerderijen altijd een boteroverschot. Heel vroeger
moesten de boerinnen met de boter naar de markt in Den Bosch. Vanaf 1838 mocht Udenhout
zelf jaarlijks twee markten houden. Een vóór 30 april en een ná 8 september. Blijkbaar waren ze
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niet erg rendabel. In 1853 schafte men de markt af en in 1862 volgde de heroprichting. De
botermarkt vond plaats in het bijgebouw van het gemeentehuis. Elke woensdagmorgen om tien
uur luidde het klokje ten teken dat “de mèèn los was”.
In de maand november kwam de slachter aan huis om een of meer varkens te slachten en soms
een kalf of een koe. Bekende Udenhoutse slachters waren Kees en Sjaak Schoonus, Pieter
Verschuuren en Bartje van den Brand. De laatste twee waren ook rietdekker. Voor de Tweede
Wereldoorlog was er weinig of geen controle op het slachten van het vee. In de oorlog bestond
er een keuringsdienst van vee en vlees en mocht men niet aan huis slachten voordat het
betreffende beest was gekeurd door een keurmeester verbonden aan het slachthuis. Nadat er
geslacht was, volgde er opnieuw een keuring en dan pas mocht de huisslachter het dier afhakken
en kwam het vrij voor consumptie. Bloedworst, kaantjes en zult waren de eerste lekkernijen van
het varken die men gretig op at. De worst, de ham en het spek moest men bewerken om langere
tijd goed te kunnen houden. Dat gebeurde door te roken in de schouw, te pekelen in een kuip in
de kelder of te wecken in flessen. De pastoor en de capucijnen, vaak ook de burgemeester en de
hoofdonderwijzer deelden mee in de beste delen van het varken. Dat was deels een teken van
genegenheid naar degene die het kreeg, voor een deel ook een restant van een oud en
noodzakelijk gebruik dat de bevolking moest voorzien in het levensonderhoud van ondermeer
de pastoor en de schoolmeester.
Vele boeren bakten vroeger zelf wekelijks brood. De trog waarin de tarwebloem werd gezeefd
stond meestal op den herd of in de ‘achterste kamer’. Het kneden van het deeg gebeurde niet
met de hand maar met de blote voeten. Dat was een zwaar karwei en de zweetdruppels liepen
van het gezicht en de benen in het deeg. Jan Oerlemans van ‘t Winkel moest naar de keuring
voor militaire dienst. Toen hij voor de dokter zijn sokken uit moest trekken, maakte die een
opmerking over de zwarte voeten van Jan. Zijn excuus was: “Onze Peer bakt bij ons altijd”. Het
brood smaakte er niet minder om. Nadat het deeg voldoende was gekneed, vormde men de
broden die men in de voorgestookte oven schoof. De oven, gestookt met musterd, mondde uit
in de huiskamer. Als de stenen in de oven goed heet waren schoof men de as van de musterd
opzij en werden de broden op de plavuizen hete vloer gelegd. Kinderen mochten wel eens een
klein broodje mee bakken dat er zo hard als een steen en niet te eten uit kwam. Het gebakken
brood bewaarde men in de kelder. Het was een voorraad voor een hele week Moeder sneed het
brood klein zoveel als nodig was voor een maaltijd. Eerst werd er een kruis over het brood
gemaakt. Het brood werd tegen de borst gehouden en dan sneed men met het scherp van het
mes naar zich toe.
Bijna iedereen had een eigen moestuin. Dit is nog te zien in de hoofdstraten van Udenhout. De
meeste oudere huizen hebben een diepe achtertuin. In deze tuinen teelde men groenten voor
eigen gebruik. Er stonden ook fruitbomen, rode en witte bessestruiken en kruisbessen
(knoezels).
Werk in loondienst
Begin 19e eeuw verdiende meer dan 70% van de Udenhoutse mensen hun brood in de
landbouw. Rond 1900 was dit nog altijd meer dan 60%. Wie niet de kost verdiende in de
landbouw werkte in Udenhout op de steenfabriek, de koekfabriek, in de kleine
klompenmakerijen of bij aannemers. Buiten Udenhout in Loon op Zand in een van de
schoenfabrieken, in Oisterwijk op de leerlooierij of in Tilburg bij een textielfabriek.
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Zelfs toen in het begin van de twintigste eeuw er steeds meer fabrieksarbeiders kwamen, bleef
het dagelijkse leven nauw verwant aan de boerenkomaf. De meeste arbeiders hadden zelf nog
wat grond voor eigen onderhoud. Men teelde aardappels en groenten en men hield een paar
dieren zoals kippen, een geit en een varken. Voor velen bestond het leven uit een dubbele
dagtaak, één thuis en één in de fabriek. Het leven bestond dan uit zes dagen werken zolang het
licht was en daarna een rustdag, de zondag, die voor een deel in de kerk werd doorgebracht.
III. HET RIJKE ROOMSCHE LEVEN
Het is bijna onvoorstelbaar dat relatief zo kort geleden de invloed van “de kerk” zo groot was.
Men luisterde naar de pastoor, de kapelaans en wat de katholieke kerk voorschreef. Het kwam bij
de beminde gelovigen nauwelijks op om daar kritische opmerkingen over te maken. Dat
gebeurde dan ook niet. Het was altijd zo geweest en zo hoorde het. Men kende elkaar en er was
een grote sociale controle. Iedereen wist ook in hoeverre de ander zich aan de regels hield. Vaak
was het zo dat hoe preciezer men zich hield aan de kerkelijke regels hoe hoger men in aanzien
stond van de gemeenschap. Door een hoog aanzien in het dorp kon men veel bereiken ten
voordele van de familie. Voor mensen van aanzien was de dienstmeid sneller gevonden, werd de
heg gratis geknipt, …. En pastoor van Eijl had van 1903 tot 1938 de touwtjes strak in handen.
Het is de periode van het Rijke Roomsche Leven.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het Nederlandse leger gemobiliseerd en de gehele periode
van 1914 tot 1918 waren er in Udenhout bij boer en burger honderden militairen ingekwartierd.
Die eisten het patronaat op, waar voor ontspanning als toneel en sport werd gezorgd. De
Udenhoutse mensen leerden andere leefwijzen kennen, wat vrijer dan pastoor van Eijl lief was.
Na de oorlog zijn er een aantal personen die de vrijheden ook in Udenhout gestalte willen geven,
zoals dansen, vrouwen in het café, jongere leden van verenigingen en feest met de kermis. Tot
hen behoorden burgemeester Van Heeswijk en dokter Lobach, die een regelrechte confrontatie
aangingen met de aan tradities hechtende pastoor. De burgemeester en de dokter zaten in het
bestuur van de fanfare “Moed en Volharding” en bepaalden dat jongens vanaf 12 jaar lid konden
worden en dat concerten toegankelijk waren voor gelijktijdig zowel mannen als vrouwen. Op
hun initiatief kwam er zelfs een nieuwe zaal, achter hotel ‘t Centrum. Op 12 september 1921
kwam het conflict tot een uitbarsting toen broeder overste van Assisië, “geïntimideerd door de
burgemeester”, de fanfare uitnodigde voor een gouden kloosterfeest, terwijl pastoor van Eijl
eregast was. Het conflict heeft geduurd tot aan de plotselinge dood van burgemeester van
Heeswijk in november 1921. Het vertrouwde ritme van het Rijke Roomsche Leven en de rust
keerden weer in het dorp.
Geloof van doop tot dood
Het geloof speelde al snel een belangrijke rol in het leven van kinderen. Zo spoedig mogelijk na
de geboorte werd een kind gedoopt. Stierf een kind zonder gedoopt te zijn dan kon het niet naar
de hemel, maar ging het naar het voorgeborchte in afwachting van de wederopstanding. Zodra
een kind een beetje stil kon zitten moest het mee naar de kerk. In de eerste klas werd de eerste
communie gedaan, vroeger steevast op Hemelvaartsdag. De voorbereidingen vonden plaats op
school. De pastoor kwam de kinderen het een en ander vertellen en de laatste week voor de
officiële viering moest er geoefend worden in de kerk. Het belangrijkste van de voorbereiding
was de eerste keer biechten in de biechtstoel bij de pastoor. In een donker hokje voor een
roostertje vertellen wat je zoal verkeerd had gedaan. Maar het spannendste van biechten was:
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“heel aandachtig luisteren of je kon horen welke zonden er aan de andere kant in de biechtstoel
tegen de pastoor werden gefluisterd”. Daarna moest de aanstaande communicant zelf. Eerst de
ergste zonden vertellen en daarna de wat minder erge. De meeste kinderen zullen niet verder
gekomen zijn dan: een snoepje uit de kast gepakt, in de kerk gepraat en dergelijke. Daarna in de
biechtstoel de “oefening van berouw” opzeggen zonder stotteren en dan de penitentie “drie
onze vaders en drie weesgegroetjes” voor “normale zonden”. Ieder kind had dan “echt” het
gevoel dat z’n zieltje “wit” was. Het probleem was alleen dat het wit moest blijven tot de eerste
communie gedaan was. Maar met heel veel broertjes en zusjes viel het niet mee om een hele dag
geen ruzie te hebben. Dan de grote dag. Op die leeftijd is het geweldig om het middelpunt van
een groot feest te zijn en cadeaus te krijgen zoals een grote kwatta (reep chocolade) met op de
verpakking een communieafbeelding. Van de peettante kreeg het kind (of de ouders!) de
communiekleren en een eigen kop en schotel met ook een communieafbeelding. Van opa en
oma een schilderijtje met het “weesgegroet” of “onze vader” erop en van de zuster of frater een
herinneringsprentje.
Het vervolg was dat daarna de kinderen zo vaak mogelijk naar de Heilige Mis moesten. Op
zondag zelfs twee keer naar de kerk, eerst naar de vroegmis of de hoogmis en ‘s middags naar
het lof. De fraters en de zusters hielden op school lijstjes bij hoe trouw een kind naar de kerk
ging. De meisjes die opvielen door vroomheid mochten als bruidje meelopen in de
sacramentsprocessie. Dat was een grote eer. Als een meisje helemaal geluk had, trouwde er in de
periode dat haar communiejurk nog paste een tante of oom en dan mocht ze daarbij
bruidsmeisje zijn. Jongens die trouw in de kerk kwamen en daar niet teveel omkeken, lachten of
zaten te praten, konden misdienaar worden. Dat begon met oefenen op de pastorie. Zodra de
aspirant misdienaar de Latijnse gebeden uit zijn hoofd kende mocht hij beginnen.
In Udenhout was het de gewoonte dat kinderen éénmaal in de week voor school naar de
Catechismusles gingen. Alle antwoorden moest men uit het hoofd leren. De pastoor gaf de
lessen zelf. Pastoor van Eijl was soms erg opvliegend als iemand geen goed antwoord wist. Hij
viel dan uit maar had er al snel weer spijt van en probeerde het goed te maken door de kinderen
één cent te geven om na school een snoepje te gaan kopen bij Mieke Kremers bij het kerkhof.
Als een paar wilde gaan trouwen, moesten ze dat melden bij de pastoor. De pastoor deelde dat
drie zondagen achtereen mee in de kerk. Parochianen die bezwaren tegen het voorgenomen
huwelijk konden aandragen, moesten dat melden op de pastorie. Het paar kreeg dan de eerst,
tweede of derde roep, drie weken achter elkaar (men rolde van de preekstoel). Ook had een aanstaand
echtpaar een gesprek met de pastoor waarbij zij te verstaan kregen hoe een goed katholiek
echtpaar zich diende te gedragen betreffende eeuwige trouw (scheiden kon toen niet) en
kinderen krijgen.
Bij een sterfgeval hadden de buren vroeger een belangrijke taak. Voor het huis kwam een strooike
te staan. Een strooike is een busseltje stro met aan weerszijden vijf nieuwe bakstenen bij
overlijden van een volwassene en drie nieuwe bakstenen bij overlijden van een kind. Zo was het
in Biezenmortel. In het dorp gebruikte men in plaats van bakstenen een aantal zwarte plankjes
met een kruis erop en op één een doodshoofd. Aan de wijze waarop dit was neergezet, was te
zien of er een man, vrouw of kind gestorven was. Bij de doden werd gewaakt en de rozenkrans
gebeden en de buren verzorgden de kennisgeving aan de familie. De buren droegen het lijk ook
naar de laatste rustplaats. Als de overledene ver van de kerk woonde, zette men de lijkkist op een
boerenkar tot aan de hoofdstraat of ‘harde weg’, om vervolgens de kist te dragen. Na de
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uitvaartmis, begrafenis en kruisweg was er een koffietafel met uitsluitend witbrood en oude kaas
en tot slot één borrel per persoon, meestal in het sterfhuis en verzorgd door de buren.
Katholieke tradities
Op 6 januari is het drie koningen. In de Meierij en ook in Udenhout gaan dan de kinderen langs
de deuren verkleed als de koningen Melchior, Balthazar en de zwarte koning Caspar soms met
wat kleine broertjes of zusjes als aanhang. De kinderen zingen daarbij een liedje en krijgen dan
een kleinigheid.
3 februari is bekend van de Blasius-zegen. De priester houdt twee gekruiste kaarsen om de hals
en spreekt een bede uit tot bescherming tegen keelaandoeningen.
Op de maandagavond van carnaval trok de schooljeugd langs de deuren met een doedelpot. Het
muziekinstrument was gemaakt van een varkensblaas. Na het slachten van een varken werd de
blaas opgeblazen, met een touwtje stevig dichtgeknoopt en bij de kachel gedroogd. Als de blaas
voldoende droog was, werd er een stevig stukje riet aan bevestigd; dat riet moest een langer stuk
hebben met aan weerszijden een knookje. Vervolgens het geheel bevestigen op een
appelmoesblik of andersoortige bus. Voor het bespelen van het instrument was het nodig even
goed in de handen te ‘spiersen’ om vervolgens met de hand op en neer te bewegen over het
rietje. Dat gaf een diep rommelend geluid.
Er hoorde een lied bij met de volgende verkorte tekst:
Doedel doedel in de pot
Vrouwke ‘t is vastenaovend
Ik koom nie thuis vur taovend
Taovend in de maoneschèèn
As vadder en moeder naor bed toe zèèn
Rommelpotterij, rommelpotterij
Gif me unnen cent dan gao’k vurbij.

Tijdens de carnavalsdagen hield men het 40-uren-gebed. In de kerk werd voortdurend gebeden.
In grotere gezinnen werden zodanig afspraken gemaakt dat steeds een van de gezinsleden in de
kerk was om er te bidden.
Aswoensdag, het begin van de vasten, is de dag van het askruisje. De priester zet met zijn duim
een kruis van as op het voorhoofd van de parochianen en spreekt dan de woorden: “Gedenk
mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren”.
De vastentijd duurt 40 dagen. Vroeger was het in de vastentijd feitelijk elke dag vasten. Men
mocht maar één volle maaltijd per dag gebruiken. Op de onthoudingsdagen mocht men geen
vlees eten. Dit gold trouwens voor alle vrijdagen. In plaats van vlees at men vis. In de
vastenperiode waren er geen feesten en geen trouwpartijen. Kinderen mochten in de vasten niet
snoepen, zij bewaarden hun snoep in een speciaal trommeltje. De winkeliers leken in die periode
expres veel snoepjes aan de kinderen te geven. Die gingen allemaal in het trommeltje. Dat
trommeltje mocht open op paaszaterdag 12 uur.
Op palmzondag nam iedereen palmtakjes mee naar de kerk. In feite waren dit takjes van de
Buxus. Men had speciaal voor dit doel een Buxusstruik in de tuin staan. Die Buxustakjes werden
gezegend en daarna thuis achter het kruisbeeld gestoken. Ook gingen veel boeren met een gewijd
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palmtakje naar korenvelden en plantten daarin een palmtakje en spraken daarbij een gebed uit
om te vragen om een goede oogst. Ook gebruikte men palmtakjes om bij onweer met wijwater
de hoeken van het huis te besprenkelen ter bescherming tegen blikseminslagen.
Op paaszaterdag zegende de pastoor het wijwater en de parochianen konden dat water komen
halen. Als de bak met wijwater voor éénderde leeg was kon die bijgevuld worden met normaal
water. Was de bak verder leeg dan moest de priester opnieuw water wijden. Het wijwater
gebruikte men in wijwatervaatjes die in slaapkamers hingen. Men maakte een kruis met wijwater
bij het opstaan en voor het slapen gaan.
Pasen was een hoogtijdag. Het niet op zondag naar de kerk gaan was een zonde maar met Pasen
niet naar de kerk gaan was veel erger. Het was een plicht om in de Paastijd de communie te
ontvangen. Degene die Pasen niet vierde mocht niet op het kerkhof begraven worden. Met
Pasen verruilde men de winterkleren voor zomerkleren. Of Pasen vroeg of laat viel deed er niet
toe. Al was het nog zo koud de zomerkleren moesten aan en iedereen ging op zijn paasbest naar
de kerk. De boerinnen droegen hun mooiste poffer.
De bekendste en ieder jaar terugkerende processies waren de sacramentsprocessie en de
kindsheidsoptocht. Op sacramentsdag trok de sacramentsprocessie naar Vincentius. De pastoor
droeg de Heilige Hostie mee in een monstrans. In de kindsheidsoptocht trokken de kinderen
door het dorp waarbij ze verkleed de verschillende deugden uitbeelden.
Vele katholieken gingen in mei of augustus op bedevaart. In mei ondernamen vele Udenhouters
een voettocht naar de Zoete Lieve Vrouw in Den Bosch. Men ging ‘s morgens al in het donker
op pad, om een uur of vier. Na de mis in de Sint-Janskathedraal at men de meegenomen
boterhammen op en daarna weer te voet terug. Voor de jeugd was dit een uitstapje waar men
naar uitkeek. Mariabedevaarten waren er meerdere, zoals naar de Heilige Eik in Oirschot, naar
Handel, naar de Hasseltse kapel in Tilburg en naar Scherpenheuvel in België. De bekendste grote
Mariabedevaart ging naar Kevelaer net over de grens in Duitsland. Ook in Udenhout is een
broederschap die deze jaarlijkse bedevaart organiseert. Deze bedevaartplaats was opgekomen
toen in de zeventiende eeuw de bedevaart naar de Sint-Jan in Den Bosch onmogelijk was
geworden omdat de Sint Jan na 1648 in protestantse handen was overgegaan. Kevelaer behoorde
in die tijd nog tot de katholieke Spaanse Nederlanden.
Met Allerheiligen op 1 november kwamen de winterkleren weer uit de kast.
Met Allerzielen op 2 november was het “besjonkelen”. Voor het heil van de overledenen kon
men aflaten verdienen door drie onze vaders, wees gegroetjes en “Eer aan de vader“ te bidden in
de kerk, dan naar buiten te gaan om rondjes te lopen op het kerkplein en weer naar binnen om te
bidden en weer naar buiten voor rondjes op het kerkplein, etc.
Weer een dag later, 3 november, is het Sint-Hubertus. Dan at men Hubertusbroodjes ter
bescherming tegen hondsdolheid. Dat waren hele kleine broodjes, die speciaal waren gebakken,
en die ‘s morgens in alle vroegte werden gewijd. Men behoorde eerst een Hubertusbroodje droog
op te eten alvorens iets anders mocht worden gegeten.
Op 13 december is het feest van de Ongelovige Thomas. De jeugd van de lagere school
probeerde de frater, zuster, onderwijzer of onderwijzeres buiten te zetten om zo een vrije dag te
verdienen.

100

Heiligen
Toen men vroeger nog niet zo bedreven was in de geneeskunst, moest men ziektes en kwalen te
lijf gaan met huismiddeltjes, die van moeder op dochter werden overgeleverd. Daarnaast kon
men bidden ter voorkoming van ziektes of voor genezing. Bij een bepaalde ziekte bad men tot
een speciale heilige: de heilige Blasius was de patroon tegen keelpijn, de heilige Apollonia de
patrones tegen tandpijn, de heilige Odilia de patrones tegen oogziekten, de heilige Rochus de
patroon tegen besmettelijke ziekten. Sommige heiligen waren er ter bescherming. Bijvoorbeeld
de heilige Donatus. Dat was de patroon tegen de schadelijke gevolgen van donder, bliksem,
hagel, stormwinden, stortregens en alle onweder. Nicolaas van Tolentijn was de heilige tegen
sterfte onder vee. Met de heilige Antonius vond men verloren zaken terug. Menigeen kent nog
het gebed “Heilige Antonius beste vrind, maak dat ik mijn sleutel weer vind”. In de omgeving
waren verschillende kerken, waar men om deze redenen naar toe trok: naar Sint-Cornelis in
Bokhoven tegen vallende ziekte en stuipen, naar Sint-Job in Enschot tegen zweren, naar St.Anna in De Moer voor het verkrijgen van een huisgezin of naar St.-Gerlachus in Loon op Zand
voor een gezonde varkensstapel.
In ieder katholiek huisgezin stonden vroeger beelden van heiligen:
- Het Mariabeeld dat extra aandacht kreeg in de meimaand. Dat gebeurde door het beeld op een
direct in het oog vallende plaats neer te zetten in de huiskamer. Elke dag brandde er een kaarsje
bij en stonden er bloemen bij. Men bad de rozenkrans bij dit beeld.
- Het Heilig Hart beeld vond vaak een plaats in de slaapkamer. Dat was het beeld van Christus
met daarop zichtbaar een hart. Speciaal in de maand juni werd dit vereerd.
- De heilige Familie was een beeldengroep voorstellende Jezus, Maria en Jozef, in zijn mooiste
vorm onder een stolp boven op de grote kast.
- In vele gezinnen had men nog een “speciale” heilige, bijvoorbeeld de Heilige Clemens, de
patroon voor hopeloze zaken, of Peerke Donders.
- En niet te vergeten ‘het Kindje Jezus van Praag’ ofwel ‘het geldschieterke’.
Veel mensen droegen medailles. Vrouwen hadden een medaille van Maria of van een speciale
heilige aan een ketting om de hals. Kinderen hadden een scapuliermedaille aan een
veiligheidsspeld aan hun hemd of borstrok. Aan de rozenkrans zat ook vaak een medaille. Als er
een familielid naar Lourdes was geweest was de gehele familie voorzien van een fel blauwe
Lourdesmedaille.
De heiligen speelden nog een andere rol in het dagelijks leven. Zij waren almanak en kalender.
Iedereen kent wel een paar weerspreuken. “Blijf voor Sint-Jan (24 juni) met je gat van de grond,
dan blijf je gezond”. “Komt Petrus en Paulus (29 juni) met regenvlagen, dan dreigt de regen
dertig dagen”. In pachtcondities en huurovereenkomsten was het niet gebruikelijk een datum te
noemen, maar verwijzingen naar heiligen. “De pacht moet op St.-Martensdag worden voldaan”
of “Te ontvangen op het octaaf van Sint-Lambertus”. 1 oktober (Sint-Bavo-mis = Bamis) was
een beruchte betaaldag. Bekend is de spreuk: “Op Bamis waaien de kantoren van de notaris
open”.

IV. DE UDENHOUTER
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De inwoners van Udenhout hebben natuurlijk geen specifieke karakterkenmerken. Alhoewel de
bewoners van de dorpen in de omgeving de inwoners van Udenhout wat hooghartig vonden.
Dat had waarschijnlijk te maken met de welstand van het dorp.
Tot enkele tientallen jaren terug waren in Udenhout de verschillen in rang en stand erg groot.
Uiteraard stonden de geestelijken bovenaan, gevolgd door de notabelen, de middenstanders en
de boeren, de arbeiders en dan de mensen die van de bedeling moesten leven. Binnen een stand
waren er ook nog aanzienlijke verschillen. De ene boer was de andere niet. Rijke boeren hadden
een of meerdere boerderijen in eigendom en stonden hoger in aanzien dan de huurboeren.
Pastoor Felix Cuijpers trapte ooit de boeren op de tenen. Eens liet hij zich ontvallen dat een of
andere werkwijze “boerachtig” was. Toen de tijd van het verplichte mestbrengen gekomen was,
schreef men op zijn tuinpoortje: “Mestbrengen is ook boerachtig”. Burgemeester Andries
Kuijpers was nogal heetgebakerd en in een boze bui karakteriseerde hij de Udenhoutse boer als
volgt: “De Udenhoutse boeren hebben hun geld gekregen door hongerlijden en stelen”; Met
stelen bedoelde hij het profiteren en inpalmen van gemeentegronden (heide).
De notabelen van Udenhout konden er wat van. Zij waren er goed in om zich notabel te
gedragen. De pastoor, de burgemeester, de gemeentesecretaris, de dokter, de notaris en enkele
rijken vormden een groep mensen, die het in het dorp voor het zeggen hadden. Op straat namen
mensen hun pet of hoed voor hen af. Tegenspraak of een eigen mening hebben werd nauwelijks
of niet geduld. Van onderdrukking was geen sprake, maar wel van een duidelijke scheiding
tussen “het vurnaom van törp” en de rest van de Udenhouters. Bijzondere figuren uit de
elitegroep waren zeker pastoor Van Eijl, burgemeester van Heeswijk, “meneer Willem” van
Iersel, dokter Lobach, Kapelaan Moeskops, Pieter Vermeer, Meester van Oss, Graard Bergmans,
rector van Teeffelen, pastoor Prinsen, notaris Huenges, …….
De rijkere boerenfamilies konden het zich veroorloven hun zonen uit militaire dienst te houden.
Het oproepen van jongens voor militaire dienst begon vroeger met de verplichte inschrijving van
alle twintigjarigen. Dat heette de conscriptie. Uit de ingeschrevenen werd een van te voren bepaald
aantal jongens geloot die in dienst moesten. De overigen waren uitgeloot. Via een remplaçantschap
kon men onder de dienstplicht uitkomen. Men liet zich dan tegen betaling vervangen. Op 14
augustus 1811 sloten vijf boeren voor notaris Van den Bosch een ‘verzekering’ voor het geval
een van hun kinderen in dienst zou moeten. Dan zouden ze gezamenlijk een vervanger
“aankopen”. Zij moesten daarvoor ieder een bedrag van 150 gulden betalen. Verder moesten de
vijf boeren nog eens 850 gulden reserveren voor het geval er meerdere zonen werden ingeloot.
Twee weken later, op 29 augustus, kwamen de boeren opnieuw bij de notaris. Ze hadden de
Oisterwijker Dumescie bereid gevonden als remplaçant (vervanger voor een van hun zonen) op
te treden voor het bedrag van 1800 gulden plus 3 gulden per week. Werd niemand ingeloot dan
kreeg hij 700 gulden. Werd hij afgekeurd dan vervielen alle aanspraken.
Generaties lang bleven dezelfde families tot een zelfde stand behoren en er veranderde wat dat
betreft maar weinig. Rijken bleven rijk en armen bleven arm. Huwelijken sloot men over het
algemeen binnen de eigen stand. Buiten de strikt zakelijke dingen hadden de verschillende
standen nauwelijks omgang met elkaar. Alleen kinderen van de hogere standen studeerden. Toch
waren er uitzonderingen. Als een jongen goed kon leren dan was het een grote eer voor de
familie als hij naar een seminarie ging. Een priester in de familie, deed het aanzien stijgen.
Hetzelfde gold als kinderen naar het klooster gingen. Voor kinderen van meer vermogende
families was het eenvoudiger om in een klooster te komen dan voor kinderen van armen. Voor
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een kloosterorde was het aantrekkelijker dat rijkere intraden omdat een deel van de erfenis over
het algemeen ten deel viel aan het klooster.
De Udenhoutse bevolking heeft vele priesters en kloosterlingen voortgebracht. De bekendste
Udenhoutse kloosterling is ongetwijfeld frater Andreas oftewel Joannes van den Boer. Geboren
op 24 november 1841 in Udenhout en overleden op 8 augustus 1917 te Tilburg. Hij was bijna 50
jaar als onderwijzer en opvoeder werkzaam aan het pensionaat De Ruwenberg te SintMichielsgestel. Tijdens zijn leven maakte hij al indruk op zijn tijdgenoten door de manier waarop
hij zijn leerlingen wist te inspireren en door zijn bescheidenheid. Al snel na zijn dood richtten
vele mensen hun gebed tot frater Andreas omdat ze in hem een voorspreker bij God zagen.
Kleding
Confectiekleding bestond vroeger niet. Vooral bij de boerenbevolking heeft de specifieke
Brabantse klederdracht nog bestaan tot de Tweede Wereldoorlog. Daarna is die snel verdwenen.
Opvallend en karakteristiek daarbij waren de mutsen bij de vrouwen, de zogenaamde witte mutsen.
Deze kwamen in verschillende variaties voor in Udenhout. Zo was er een zogenaamde Gèselse
muts, dus een model uit Moergestel, maar ook een Rooise muts. Dit model was afkomstig uit
Sint-Oedenrode en was veel forser. Door de week droegen de vrouwen eenvoudige witte
mutsjes. Jenneke van Truikes (Jenneke Brekelmans Schellekens), Tonia Dekkers Brok en Marie
van Loon van de Pas in Biezenmortel zijn mee van de laatsten in Udenhout die de witte mutsen
hebben gedragen, tot in de jaren vijftig. Over het algemeen waren de vrouwen sober gekleed in
lange zwarte rokken met daarboven een geborduurd jak. De onderrok diende als werkkleding
waar men een linnen schort overheen trok of een juten zak. Bij koud weer sloeg men een
neusdoek (de nuzik) om de schouders. De welgestelden hadden ook nog grote kapmantels. De
minder welgestelden droegen een eenvoudig pelderientje, dat was een kort schoudermanteltje.
De mannen droegen geplooide blauwe kielen op manchesterse broeken. Deze broeken werden
keer op keer en lap over lap versteld. De nieuwste lappen hadden de donkerste kleur zodat een
oude broek een bont aanzien gaf. Men droeg om de nek een zakdoek een zogenaamde kazinee
en op het hoofd een platte pet. Over het algemeen had men maar één zondags pak. Vaak
gekocht bij het trouwen en dat ging een leven lang mee. Daarover heen droeg men in de
wintermaanden een duffel, een halflange dikke winterjas. Aan de voeten droeg men gewoonlijk
klompen. Op zon- en feestdagen schoenen.
Huwelijkskeuzes
In de periode 1811 tot 1890 waren er gemiddeld 14 huwelijken per jaar in Udenhout. Bij 24%
van de huwelijken kwamen beide echtelieden uit Udenhout, bij 36 % kwam alleen de bruid uit
Udenhout, bij 17 % was alleen de bruidegom uit Udenhout afkomstig en bij 22 % kwam zowel
bruid als bruidegom van elders. In vergelijking tot de omringende gemeentes was er een hoger
percentage van echtelieden uit Udenhout zelf. Van de echtelieden van elders kwamen de
meesten uit Helvoirt (14%) en Tilburg (14%), vervolgens uit Loon op Zand (12%), BerkelEnschot (9%), Haaren (9%), Oisterwijk (8%), Moergestel (6%).
Namen in Udenhout
Aan de hand van de huwelijken, die in de periode 1811-1890 in Udenhout zijn gesloten, is een
overzicht opgesteld van de meest voorkomende namen:
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Verhoeven
Brekelmans
van Iers(s)el
de Jong(h)
van (de) Rooy
van de Ven
Hamers
Witlox
Bertens
P(e)ynenburg
Schapendonk
Heerkens
Vermeer

93
76
62
56
42
42
37
32
29
29
26
25
25

van Broekhoven
van de Pas
van Gor(c)kum
Boers
van Laarhoven
van Son (Zon)
Vug(t)s
Robben
van de Loo
van Rijs(e)wijk
van de Sande (Z)
van Beurden
van de Bosch

24
24
23
19
19
19
19
17
16
16
16
15
15

van Riel
Bergmans
Maas
Heymans
Koolen (C)
Kuypers
Smulders
v Strijdhoven
van Drunen
van Esch
Merks (x)
van Vug(h)t
Willems

15
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12

Het was de gewoonte om de kinderen naar de grootouders te noemen. Het eerste kind naar
vaderskant en het tweede kind naar moederskant en zo verder. Dan ook nog de eerste jongen
naar de opa en het eerste meisje naar de oma. Het gevolg daarvan was dat neven en nichten vaak
de zelfde voor- en achternaam hadden. Om bijvoorbeeld alle Jan Verhoevens uit elkaar te
houden werd vaak de naam van de vader of soms moeder gebruikt in plaats van de achternaam.
Voorbeelden in Udenhout zijn: Kees van Truikes (Brekelmans), Jan van Martientjes (Bertens),
Bart van Peeren (Bertens), Jan van Hannes Bertens en Kees van Jan van Betjes (Verhoeven).
Bijnamen
Bijnamen kwamen vroeger veelvuldig en over meerdere generaties voor. We vonden een versje
dat is voorgedragen op 9 oktober 1951 op de bruiloft van Harrie van Heintje van den Fransen
Boer en Cor van Harrie van Keeë:
Een groet uit Udenhout
Slechts even vraag ik uw attentie
En van de gasten veel clementie
Omdat ik bied op dit feestgetij
Ons aller wensen en poezij.
Heel Udenhout juicht en jubelt thans
En vlecht dit paar een vreugdekrans
Van allen moet ik u feliciteren
Van het boerenvolk en van de heren.
Van alle burgers uit de kom
Van alle keuters daar rondom
Van ‘t lelijk en van het schoon geslacht
Van kinders in hun luierdracht.
Van d’oude mannen en hun vrouwen
Van allen die nog moeten trouwen
Van elke oude baaien rok
Van Pietje Zwaans met z’ne schone lok.
Van Anneke Snoeren en de nonnen
Van Peerke Knip die zorgde voor de bonnen
Van Willem Blankers de organist
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Die in de kerk zo lalt en sist.
Van Mepke Zwaans mee al z’n jong
Van Reintje Heerkens die het kanaal in gong
Van Toon den Bout en van de Fret
Benevens van het Kamminet.
Van ‘t Smèrpotje dat zo vreselijk lult
Van Bert Schel met z’ne goeie zult
Van Drikske van Turnhout en z’n huntje
Die kippen koopt met een waterkuntje.
Van Mijnheer de Keijzer die vrattenvent
En Nolda de Kriek die iedereen kent
Van de Muizepies en Frens van Nellekens
En Peer de Trel mee al zijn trellekens.
Van Hannes Mik en Frater Giovanni
Van ene die gère werkt, maar hij kan nie
Dat is Kees Schoonus die kleine knaap
Van Rien de Konsul en Pietje den Aap.
Van Keesje Tik (een echte heer)
Van Peer Brand met zijn grote beer
Van Jan de Merrie die melkt zo goed
Van Korthout met zijne hoge hoed
Van Marinus de Kat daar aan het kapelleke
Van Hannes de Neet die klinkt als een belleke
Van Jaon Boloor nog en Jan Hak
Van Flodderke van Kuijk dieë vlooiezak.
Ook nog groeten van Luim Ven
Van den Brem, de Kik en de Boarthen
Van den Barbier genoemd ook Grardje
Van Prins Hendrik, de Spin en ‘t Heilig hartje.
Van de Kärhond die zie zo zwart als teer
Peerke de Koster en de Salonbeer
Van Paus Kolen met zijn bokkekooi
Van Jan de Meut en van de Vlooi.
Van Toon van Hulten en de Rooien Hem
Van Sientje de Bont mee d’re bessenjam
Van Sparrie Hommel en Peer Paas
Die dronken snevel uit een glaas.
Van de secretaris, burgevaar
Van de smid en van de metselaar
Van de pastoor en van de kapelaan
Daar landen alle paartjes aan.
Van elk gekraai en elk gekras
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Van elk gesnor en elk gebras
Van al wat er in Udenhout leeft
Van al wat zelfs geen leven heeft.
Ja overal hoort ge het herhalen
Na duizend nogmaals duizend malen
Gij allen hier van onze grond
Blijf heel je leven nog gezond.

In het versje komt Hannes de Neet voor “die klinkt als een belleke”. Dat is een verwijzing naar
een ander versje:
Hannes de Neet
Die liet een scheet
Te Oisterwijk in het kapelleke
Hij stiet z’n teen
Toen liet ie er nog een
En die klonk als een belleke.

Veel van deze bijnamen waren geen scheldnamen, al is het onderscheid niet altijd goed te maken.
Pas als een bijnaam iets negatiefs had, zal de drager de naam mogelijk als scheldnaam hebben
ervaren.
Wim Elands was weer eens vervelend geweest in de klas. Hij moest dus nablijven. Even lette de
surveillerende frater niet goed op en Wim was gevlogen. De frater zag nog net dat hij als een
spin tegen het gaas rond de speelplaats klom en over het gaas verdween. De frater liet die naam
“spin” in de klas vallen en sindsdien ging Wim door het leven als “Spin Elands”.
Achter Bos en Duin woonde een bijzondere man in een klein huisje dat tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd gevorderd en later afgebroken. De man was bezembinder van beroep. Hij
had een tuintje waarin hij bloemen kweekte. Die bloemen waren allemaal bestemd voor het
Maria-kapelletje in de Lambertuskerk. Het dorp had al snel een naam voor de vrome
bezembinder: pater Handveger.
Dialect
Als iets karakteristiek is voor een dorp dan is het zeker het dialect. Tot dertig jaar terug sprak
bijna iedereen in Udenhout nog dialect. Vanaf de zestiger jaren is op de lagere scholen het
spreken in Algemeen Beschaafd Nederlands gepropageerd.
In het dialect komt het gebruik van spreekwoorden en gezegden meer voor dan in het
Nederlands. Er zijn een aantal gezegden die specifiek in Udenhout en omgeving gebruikt werden
en deels nog worden:
• Hij ziet oe al op törp aankomen (uiteindelijk wordt hij er beter van)
• Hij hee al gescheten vur dé wij ons broek los hebbe (hij is iedereen te vlug af)
• Hij geleuft pas in unnen heilige as die vurrum stoai te springen (hij neemt dus niet alles zomaar
klakkeloos aan)
• Bij de(n) die(ë) staoi den baskwiel aachter de deur (eerst wordt de vriend(in) op geld en goederen (of
aantal koeien) gewogen voordat de verkering begint, Udenhoutse boerenjongens stonden zo in de
omliggende dorpen bekend)
• Beter eene keer weelde as altèd èèrmoej (een “verontschuldiging” voor een te grote uitgave)
• Dè is er een(e) mee veul mos aon z’n knieën (hij/zij is rijk)
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• Van un schoon taoffel kunde nie eten (hard kunnen werken is belangrijker dan schoonheid)
• Un katje haffelde groot, un huntje haffelde dood (kinderen mogen wel met katjes spelen en dragen
(sjouwen of haffelen) maar jonge hondjes moeten ze met rust laten)
• Ge moet oew eigen nie utkleejen vur de ge naor bed gaot (niet te vroeg in je leven alles weg geven aan
de familie, want nadat je alles hebt weggegeven zie je niemand meer)
• Unne pèèrdentaand en un vrouwenhaand meugen nooit stil staon (de paarden en de vrouwen doen
het werk)
• Op de vraag “Hoe gaoi ‘t?” werd gezegd: “Vur de koffie niks en nao de koffie ‘n bietje”
• Luie zweet is gauw gereed
• Unne dreuge mert is geld werd es’t in april mer règenen wil (droog weer in maart geeft een goede
oogst)
• De boerenknechten bezigden het volgende schietgebedje: Dun melkske bid vur ons, en hier en daor
‘nen brok ontferm u onzer (doelend op de zuinigheid van hun baas)
As
‘t regent dur un pötje (opening in de wolken) dan regent ut saoves op uw snötje
•
• Een kat zwit nog wel as ze zit te kakken (over luiheid gesproken)

Hieronder enkele typische woorden uit het dialekt dat in Udenhout gesproken wordt.
alzelèève
èèrmoej
avveseren
begaoje
begènkenis
behèèperen
berzie
beschèèje
bezeme
börger
brembezeme
dutsele
foetere
frotte
fruut
getög
godsganselijk
haorinder
heffeltje
herejee
hum
joekel
joekere
kèrresier
klippel
kloot
knoezel
kreuge
kuutje
kuuske
kwatta
lozzie
meens of miens
meulepèrd
muffeltje

altijd
armoede
opschieten
het bont maken
een heel gedoe
beter worden
(‘n hil berzie) veel
er bij in begrepen
bessen
de burgemeester
bramen
niet goed wakker kunnen blijven
mopperen
iets in een kleine ruimte duwen of slecht werk afleveren
gezicht, snuit van een varken
gereedschap
‘de godsganselijke dag’ = de hele dag
hetzelfde
hoeveelheid die in de palm van je hand past
gedoe
‘ze is niet in d’ren hum’ = ze voelt zich niet lekker
(straat)hond of een objekt dat groot is
van pijn jammeren
grote heerszuchtige vrouw
stuk hout als stok of een man die hard is
sul
kruisbes
kruiwagen
klein varken
klein kalf
reep chocolade
horloge
man (Was ‘t unne meens of un vrouw?)
grof gebouwde vrouw
beetje, ‘n muffeltje thee
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musterd
nèèg
naovenant
ongedopte
onnut
overènsie
pèrsecusie
prakkezeren
pruimetèèd
reep
roome
schaoilijk
sèmmele
skwansuis
spierse
spaawe
strubbelen
tatemiddag
tiet
tiet-ei
verbèllemonde
verschiete
verrinnewere
versemmele
verspeule
vervatte
wène
vröke
zeeg
zeevere

takkenbos
kort aangebonden, driftig
in verhouding tot een groter geheel
iemand die erg onhandig is
overdreven ... onnut groot of onnut klein
meer dan nodig
een ingewikkelde zaak
nadenken, iets uitbroeden
binnenkort, “dan kunde op de pitten komen”
hoepel (op reep zen = op pad zijn)
(rauwe) melk (romkan = melkbus, de roome zèn zoer)
onvoordelig of uitbundig bij lachen
dralen, niet doorwerken of dooreten
terloops
spugen
overgeven
moeizaam lopen
deze namiddag
kip (kinder uitdrukking)
een slappeling
vernielen
schrikken
vernielen
van een kind een “doetje” maken
kwijtraken
herhalen
omdraaien
hard werken maar er niets mee verdienen
mak of tam
kwijlen, langdradig kletsen, motregenen

Het Unens boerke
Er is in het dialect een mooi lied geschreven over Udenhout met de titel “het Unens boerke”. Het is
vermoedelijk geschreven door “den blinde Lommers” ofwel Sjef Lommers, die langs de deuren ging met
tabak en sigaren. Daarmee sluiten we dit hoofdstuk over karakteristiek Udenhout af.
Ik woon in een dörpke in het midden van Brabant
Het is op de laandkaort haost niemer te zien
Toch wonen er miensen, een goei vijf zes duuzend
Des meer dan dè gullie gedocht had misschien
De naom van ons dörpke zulde ook wel nie kennen
Want ‘t is er een die ge nie iedere dag ziet
Mar ge kent toch ons duinen waor veel vremden komen
Zo, nou witte dè m’n dörpke Udenhout hiet
Ge vraogt of het groot is, nou dè valt nie tegen
As ge ‘t rondliept, ge zud er ene dag over doen
Toen ik jonk waar heb ik ‘t heel dik afgelopen
Mar ik zeg oe, ‘t schilt veul of ik ‘t nou doe of toen
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We hebben vier straoten, daor kunnen we ‘t mee stellen
De naomen, allee, die ken ik nie zo gauw
Mar as we ‘nen vremde de weg uit gaon duien
Dan schudden we de naom mee de vleet uit de mouw
Ik kwaam op ene keer van de Zandkant gereejen
Op ‘n fiets zo as ge er nou nergens meer ziet
Mee slèèk aon de speken en vlaoi aon de velling
Zo een van hard trappen en dan nog nie opschiet
Ik docht nou ik toch de Capusienen voorbij ben
Kan ik hendig us rusten op het Gommeltje, nie?
Stèrk as een van die goei bruine paoters
Zien kan of m’n glaske nou bruin of wit zie
Mar krèk da’k m’n been over het zaoltje woi lichten
daor heur ik van aachtere ‘n vervaorlijk geluid
Hè, ‘t waar wir zo’n slee van ene rijke uit ‘t noorden
Zij remde en stopte en hij kwaam er uit
Mee ‘n stem veul rijker dan de men of de jullie
Zee ie ineens “Goede Avond, Pardon
Kunt u me wijzen de weg naar de duinen?
‘t Is eerlijk mar ik kon ‘m mar aamper verstaon
Ik gauw in mijn hersens ‘n stafkaort aon ‘t schetsen
en zee toen: Jawel, mar der zen der zoveul
Ge kunt over ‘t Endeke, Törp en de Schoorstraot
en langs dè veldje waor ik lapbonen teul
Ge kunt ok langs de Jaoger, de Kroleik, den Duinwal
Dan komde bij Kruisen, ge wit wel ‘t hotel
Daor ziede ‘nen hele boel sleejen parkeren
En verder, afijn, dan vende gij ‘t wel
Mar wilde vur dè ge zo ver bent gekomen
Genieten van al wat ons dorpke u biedt
Dan motte hier afslaon over ‘t Winkel nor ‘t Hoggend
Tot dè ge in de verte een stel schorstenen ziet
Ge rijdt dan mar deur den Braobersen Hoek in
Ge komt in de Zestien en ge houdt mar rechtsaon
Ge volgt mar dè kèrspoor, dan kunde nie missen
Want dan komde vanzelf op de Haorense baon
Die rijde mar aaf tot ge komt bij den Oven
Ge ziet op ‘nen afstand ons nieuwe station
Dè is wel de moeite wert van ‘t bekijken
Vooral de beruchte aow Unens perron
Dan bende weer gauw in ons hoofdstraot gekomen
Mar ge moet efkes wochten, de boms die zen dicht
Rij dan mar noar ‘t Kruispunt, passeer daor ‘t Raodhuis
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Dan zie ok de Kerk en ‘t St.Petrusgesticht
Mar die moete stillekes links laoten liggen
Ge komt langs Vincentius, dè heel groot gesticht
Daor aachter ‘t Kasteeltje (De Strijdhoef, zo hiet ‘t)
Dan ligt aon oe linker hand een heel lange sticht
Ge rijdt dan mar deur tot bij Joske Verhoeven
Dè huis mee veur de deur die heel grote tuin
Die hee veur z’n heg een heel grote plaot staon
En die wijst oe vanzelf naor Hotel Bos en Duin
Ik docht toen da’k m’ne plattegrond afhai
Mar ik ha niet gedocht aon Klein Duitsland en d’n Brand
‘t Boerenverdriet, de Kuil en de Mortel
Want die heuren toch ok bij ‘t Unense laand
‘t Broek, de Vijfhuis en de Gruis schoon vergeten
Mar ik docht dè is goed veur ‘nen volgende keer
Den auto start aon, hij stekt z’ne pijl uit
En nog efkes en ik zaag ‘t ding nergens meer
Veel mensen die denken den Unent ‘n dörpke
Wè straoten, ‘n kerkske, daor rondom nog wè huis
Mar ge het nou geheurd dat ‘t lang niet zo mis is
Kom, nou gauw naor ons Keeke, want die wocht op me thuis
En as er soms nog bij zèn die ‘t nou nog nie weten
Dan zen ‘t wel suffers van de bovenste plank
Zun dorp dè moes geenniemens ooit kunnen vergeten
Bewaor deez’ herinnering, ‘t stemt oe tot dank
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Vermelde beroepen bij huwelijken
en de aangifte van geboorten en overlijden
in de Burgerlijke Stand 1811-1836:
22 arbeiders
2 artsen
13 bakkers
2 boerenarbeiders
1 boerenknecht
1 bouwknecht
93 bouwlui
5 bouwmansknechten
1 brouwer
1 burgemeester
2 chirurgijns
1 chirurgijn en vroedmeester
194 dagloners
5 dagloonsters
3 dekkers
32 dienstmeiden
1 grutter
2 herbergiers
1 hoefsmid
1 houtdraaier
2 houtzagers
2 jagers
26 kleermakers
26 klompenmakers
6 kooplui
1 koperslager
9 kuipers
467 landbouwers
25 landbouwsters
7 landbouwersknechten
2 landmeters
4 leerlooiers
1 leidekker
1 linnenwever
3 logementhouders
1 messenmaker
7 metselaars
7 militairen
1 militair conducteur der artillerie
3 militair fuseliers
1 militair gepensioneerd luitenant
1 militair gepensioneerd sergeant
1 militair gepensioneerd sergeant majoor
4 militair kanonniers
1 militair kurassier
2 militair opperwachtmeesters
3 militair schutters
1 militair tamboer
1 militair trein soldaat
1 militair wachtmeester
9 molenaars
1 molenaar korenmolen
2 molenaars oliemolen
2 molenaarsknechten
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2 molenmakers
2 naaisters
2 notarissen
1 olieslager
2 papiermakers
13 particulieren
2 propriétaires
1 raadslid
1 rentenier
6 rietdekkers
33 schoenmakers
2 schoolmeesters
1 schout
1 slager
7 smeden
2 spinners
10 spinster
1 stoeldraaier
3 stoelenmakers
2 strodekkers
1 tapper
22 timmerlui
1 touwslager
3 tuinmannen
1 tuinmansknecht
2 veldwachters
1 venter
1 verloskundige
1 verver
2 voerlui
6 wagenmakers
1 wasvrouw
3 weefsters
8 wevers
4 wieldraaiers
1 wijnkoopman
2 winkeliers
1 winkelierster
2 zadelmakers
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Hoofdstuk 6
BEDRIJVIGHEID
Joost van der Loo en Annie van Roessel-Kolen

De economische geschiedenis van Udenhout begint met de exploitatie van de grote bosgebieden
die hier vroeger te vinden waren en waaraan Udenhout zijn naam te danken heeft. In 1232 is
daarvan voor het eerst sprake. Hertog Henrik I van Brabant schenkt de houtkap in Udenhout
aan de abdij van Tongerlo.
Door de eeuwen heen hebben veel Udenhouters hun boterham in het hout verdiend.
Waar het hout in Udenhout verdween, kwam de landbouw er voor in de plaats. De
leemhoudende zandgronden waren er de oorzaak van dat de landbouwbedrijven vruchtbaarder
waren dan die van de omliggende dorpen. Udenhout telde veel zogenoemde rijke boeren. Vooral
de Groenstraat was een rijke-boerenstraat, die daardoor in de volksmond de aanduiding “de
Geldstraat” kreeg. De boerenstand bestond eigenlijk uit drie standen: ten eerste rijke hereboeren
met verschillende pachtboerderijen en veel gronden, ten tweede boeren die een klein eigen bedrijfje in bezit hadden en ten derde pachtboeren.
In de eerste eeuwen van de Udenhoutse geschiedenis waren de boerderijen volledig zelfstandige
economische eenheden. Maar in de loop van de eeuwen zien we dat boeren, en met name de
boeren met een klein eigen bedrijfje en de pachtboeren, nevenwerkzaamheden gaan verrichten,
ietwat specialiseren en elkaar versterken. De ene boer maakt karren, de ander brouwt bier en
weer een ander slacht de varkens. De Udenhoutse natuur bood ook voldoende gelegenheid tot
“bijverdienen”. Door de aanwezigheid van uitgestrekte rietvelden, bosgebieden en leemgronden
was er voor de bevolking een mogelijkheid om werkzaamheden op te pakken zoals manden
maken, klompen maken en stenen bakken, met name in de winter wanneer de landbouw voor
een groot gedeelte stil lag. Mettertijd komen er ambachtslieden, die geen boerderij meer hebben,
maar uitsluitend zijn gespecialiseerd als smid, bakker of slachter.
In 1806, de Franse tijd, moest iedereen die was onderworpen aan de “accijns op gemaal en
geslacht” een eed afleggen. Dan is er in Udenhout voor het eerst een document waarin bedrijven
worden genoemd. In Udenhout waren dat 2 molenaars (Zandkantse molen en Kreitenmolen), 17
slachters, 5 bakkers, 1 grutter en 12 herbergiers, waarvan er 2 ook brouwer waren.
De eerste lijst van fabrieken en ambachten in Udenhout dateert van 1855. Die is als volgt: 2
korenmolens, 2 grutmolens, 1 paardenoliemolen, 9 klompenmakerijen (met 12 personeelsleden),
5 leerlooierijen (met 7 personeelsleden), 1 touwslagerij, 16 schoenmakerijen, 6 kleermakers, 2
kuipers, 4 wagenmakers, 6 timmerlieden, 3 grof- en hoefsmeden, 4 metselaars, 2 koperslagers, 3
rietdekkers en 2 tuigmakers.
In dit hoofdstuk geven we een impressie van de Udenhoutse bedrijvigheid zonder daarin
volledig te kunnen zijn.
Boerencoöperaties
De boeren hebben aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw hun krachten
gebundeld, hetgeen leidde tot de oprichting van coöperatieve bedrijven, die heel bepalend zijn
geweest voor het beeld en het karakter van de Udenhoutse bedrijvigheid. Als je Udenhout
binnenkwam via de Kreitenmolenstraat dan passeerde je bij de overweg de Boerenbond, de
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Melkfabriek en de Landbouwschool. Met z’n drieën naast elkaar. Zij vertegenwoordigden
decennia lang parmantig de boerenstand.
In 1862 werd in Udenhout een botermarkt opgericht, waar in gunstige tijden 80.000 kilo per jaar
omging. Door het oprichten van boterfabrieken kwam er een eind aan het thuis karnen en kazen.
Ook Udenhout kreeg zijn boterfabriek. In 1893 maakt het gemeenteverslag melding van de
boterfabriek van Frans Verbunt en Co. Dit was een particulier bedrijf, de eerste boterfabriek tussen Den Bosch en Tilburg. Het bedrijfje van Frans Verbunt, Bartje de Rooij en Adriaan de
Wit bestond in 1895 al niet meer. Vervolgens ontstaan er coöperatieve boter- en melkfabrieken.
In Udenhout werd op 3 maart 1916 zo’n coöperatieve boter- en melkfabriek opgericht, SintIsidorus aan de Kreitenmolenstraat (waar nu Em-té is gevestigd). Grote zuivelcoöperaties
kochten in de zestiger jaren al die fabriekjes op. Dat overkwam ook de Udenhoutse melkfabriek,
na eerst op 16 november 1965 gefuseerd te zijn met de Coöperatieve Tilburgse Melkinrichting.
In 1902 werd de Boerenbond opgericht. Dat leidde in 1906 tot de bouw van een pakhuis, dat
dienst moest doen voor gezamenlijke inkoop en verkoop. Het pakhuis lag dicht bij het station
omdat veel van de inkoop per spoor naar Udenhout kwam. De Boerenbond vervulde steeds
meer taken voor de boeren, zoals de inkoop van pootaardappelen (1912), de in- en verkoop van
steenkolen (1923), het verhandelen van de eieren, e.d., waarmee het gebouwencomplex van de
Boerenbond alsmaar groeide.
In 1899 werd de Boerenleenbank opgericht. De eerste kassier was Jan Brekelmans den
Olieslager, vernoemd naar de oliemolen aan de Molenhoefstraat. Hij hield kantoor aan huis aan
de Slimstraat 86. Zijn neef Tinus Simons volgde Brekelmans in 1927 op. Hij hield eerst nog
kantoor aan de Slimstraat, maar later in zijn eigen huis in de Groenstraat 80-82. Met ingang van 1
januari 1944 werd Toon van den Bersselaar kassier, die kantoor hield in het pakhuis van de
Boerenbond. Van 1946 tot 1953 heeft Toon van den Bersselaar de functies van kassier van de
Boerenleenbank en zaakvoerder van de Boerenbond gecombineerd. Op 3 juni 1961 verhuisde de
Boerenleenbank naar een nieuw pand aan de Kreitenmolenstraat 26. Toon van den Bersselaar’s
opvolger in 1967 was zijn zoon Kees. Sinds 1992 is Jeroen ter Huurne directeur van de
Boerenleenbank, die tegenwoordig RABO-bank heet.
Houtverwerkende bedrijven
Een belangrijke aktiviteit door al de eeuwen heen was het boomrooien. Er is nog een Udenhouts
bedrijf in deze tak aktief: boomrooierij Wim Weijtmans V.O.F. De eerste telg uit het geslacht
Weijtmans, die we in de bronnen als boomrooier terugvinden, is Cornelis Weijtmans (18091882). Deze onder de bijnaam “Kiske d’n boomrooier” bekende man woonde de laatste jaren
van zijn leven op de rand van Udenhout, net onder Berkel aan de Udenhoutseweg in een door
hemzelf gebouwde zeer bescheiden woning. Zijn zonen Jan (1868-1962) en Jacobus (1871-1951)
waren ook in het hout actief, maar als binders van musterd, die ze vooral in Tilburg onder de
bakkers aan de man wisten te brengen. Jan’s zoon Kees (1898-1979) was naast landbouwer
vooral boomrooier en houttransporteur, en stond bekend onder de bijnaam “voerman”. De
boerderij had niet zijn hoogste aandacht. Alles draaide om het hout. Al zijn zonen kwamen ook
in het hout terecht, waarvan twee met een eigen bedrijf, namelijk Piet en Wim. Wim begon in
1962 aan de Berkelseweg zijn boomrooierij en vertrok in 1968 naar de Kreitenmolenstraat over
het spoor. Gedurende het rooiseizoen werd de hele familie ingeschakeld: vader Kees Weijtmans,
zijn vier zonen, zonen en kleinkinderen van Peerke Vromans en Dries, Jan en Bart
Schoenmakers. Werd er vroeger vooral met de mallejan gewerkt, later met tractoren type
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Fordson, nu nemen grote vrachtwagens dit over. Vroeger lag het werkterrein vooral in MiddenBrabant, nu ligt het werkterrein verspreid over heel Nederland, België en Duitsland. Het
kenmerkende van houtbedrijf Weijtmans is de kleinschaligheid en de rustige manier van werken
door de personeelsleden, die voor een groot gedeelte familie van elkaar zijn.
Na het boomrooien volgt het zagen. Al meer dan honderd jaar is houtzagerij Van de Voort een
prominente Udenhoutse onderneming. In 1892 begon Jan Cornelis van de Voort (1863-1954), in
de volksmond Kees Voort, “voor zijn eigen”. In dat jaar trouwde hij met Maria Kruissen (18661947). In 1894 breidde Jan Cornelis zijn activiteiten op houtgebied uit met het oprichten van een
stoomhoutzagerij in Udenhout aan de spoorlijn. Rond 1905 verplaatste Kees Voort de
houtzagerij naar de huidige locatie aan de Kreitenmolenstraat, waar hij een woonhuis met stallen
en schuur bouwde. De generaties volgden elkaar op en achtereenvolgens waren het de zoons
Janus en Jan en daarna de broers Kees en Huub van de Voort, de beide zoons van Jan, die het
bedrijf als firma en B.V. naar het eeuwfeest hebben gevoerd. In de loop der jaren is het bedrijf
uitgegroeid tot een internationale houthandel, gespecialiseerd in eikehout, in hoofdzaak
aangekocht in Frankrijk. Vervolgens werd het in eigen bedrijf gezaagd en gedroogd om te
worden bestemd voor nieuwbouw, maar vooral voor de renovatie en restauratie van kerken,
kastelen en molens. In 1992 verkreeg het bedrijf de titel Hofleverancier.
Zo dicht bij het hout mocht je in Udenhout klompenmakerijen verwachten. In 1855 waren er
negen met in totaal 12 personeelsleden. In 1896 waren er 18 met 65 personeelsleden. In 1926
waren er nog 8 klompenmakerijen met 10 personeelsleden. De laatste klompenmakerij was die
van Jo en Sjef Bertens, in de volksmond d’n Brem, aan de Kuil, die er de laatste jaren een
toeristische trekpleister van hadden gemaakt.
Ook de looierijen zijn verwant aan het hout. Bomen, takken en klippeltjes werden ontschorst.
Deze schors werd fijngemalen tot run en gebruikt voor het looien van leer. Het aantal looierijen
bedroeg 5 in 1855, 6 in 1861 en 8 in 1871. In 1916 was er nog maar één looierij, die van Rats aan
de Kreitenmolenstraat ter hoogte van de oude waterpomp.
De meest aanzienlijke leerlooiersfamilie van Udenhout was de familie Van den Bosch, onder
andere te situeren op adres waar nu de Bloemenhal is gevestigd, dus naast de oude burgemeesterswoning. Een telg uit deze familie, Jan van den Bosch, liep voorop bij de verzelfstandiging
van de Udenhoutse gemeente en was de eerste maire (burgemeester).
De Udenhoutse leerlooierfamilies zijn Van den Bosch, Kasteleijns, Rats, Robben en Van de Ven
(2x). Tot op de dag van vandaag heeft de familie Van Iersel een looierij, vroeger aan de
Groenstraat, thans op het industrieterrein.
Van het leer maakte men schoenen. Het aantal schoenmakerijen groeide van 16 in 1855 tot 18 in
1861 en tot maar liefst 32 in 1871. In 1916 waren er nog maar 6 schoenmakers. De Brabantse
schoenindustrie concentreerde zich in de Langstraat. De grootste Udenhoutse schoenmakerij
was die van de familie Boom aan de Groenstraat (nu Ponderosa).
Andere ambachten die alles met hout te maken hebben zijn wagenmaker en timmerman. Dat is
de geschiedenis van de familie Van de Plas. Voorvader Jan van de Plas, gehuwd met Maria Elisabeth van Esch, was woonachtig aan de Groenstraat (huidig nummer 46 of 48). Daaruit
ontstonden twee familietakken, te weten de Kreitenmolenstraatse tak en de Groenstraatse tak.
De Kreitenmolenstraatse tak ontstaat met zoon Adriaan (1833), gehuwd met Maria Mutsaers
(ofwel Mie van de Plas Musters) (1836). Hij woonde kort na zijn huwelijk aan de Groenstraat
(huidig nummer 46), maar verkoos al snel de Kreitenmolenstraat. De reden lag in het feit dat zijn
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vrouw, de Udenhoutse Maria Mutsaers, dochter van Gerardus Mutsaers (1781-1856) en Clazijna
Pieren (1792-1875), hier een breed stuk grond van haar ouders over kon nemen. Het gezin Van
de Plas Mutsaers kreeg in totaal twaalf kinderen, waaronder een tweeling. Er bleven echter maar
twee zonen en een dochter in leven. De twee broers waren Graard (1866-1946), gehuwd met
Johanna van Rooij, en Kiske (1868-1934), gehuwd met Johanna Burgmans (1877-1929). Graard
en Kiske dreven jarenlang een timmermans- en aannemersbedrijf dat ze overgenomen hadden
van hun vader en dat ze zelf weer doorgaven aan twee nazaten. Dit waren Ad van de Plas
(Graardzoon) (1903-1964) en Jo van de Plas (Keeszoon) (1908-1980) die als neven bleven
samenwerken. Tegelijkertijd had Janus van de Plas (Keeszoon) (1904-1985) een meubelzaak en
timmerbedrijf. Op dit moment zijn twee zonen van Jo van de Plas nog de enigen die de
familietraditie voortzetten. Talloze huizen, waaronder veel boerderijen, zijn door het tweetal de
gebroeders Kees en Graard en later de neven Ad en Jo van de Plas gebouwd. Vooral de door
hen gebouwde woonhuizen zijn qua uiterlijk duidelijk herkenbaar; zo hebben bijvoorbeeld de
winkelpanden Kreitenmolenstraat 63-65 en Zeshoevenstraat 2-4 een duidelijk “Van de Plasgeveltje”.
Het gezin van de Plas-Mutsaers had ook een dochter Mina, die huwde met bakker Graard van de
Ven. Zij woonden in de toenmalige “De Rode Leeuw”.
De Groenstraatse tak uit het gezin Van de Plas-Van Esch ontstaat met zoon Piet (1837-1915),
gehuwd met Anna van Iersel en later met Adriana van den Bersselaar. Uit het eerste huwelijk
stamt Jan van de Plas (1866-1947), gehuwd met de Udenhoutse Elisabeth Heijmans (1874-1947)
en wagenmaker op het ouderlijk huis. Zijn zoon Toon nam dit wagenmakersbedrijf over.
Sjef (1874-1950) en Harrie (1879-1958) zijn kinderen uit het tweede huwelijk van Piet van de
Plas. Sjef vestigde zich aan de Groenstraat met zijn timmer- annex aannemersbedrijf en Harrie
vestigde zich aan de Kreitenmolenstraat als wagenmaker.
Smeden
Smederijen zijn er in Udenhout legio geweest. Een kleine opsomming: Bartels, Beekmans, Van
Dijk, Hogedoorn, van Lamoen, van Leest, van der Loo, Olislagers, van Rossum. Voor de Eerste
Wereldoorlog kunnen we nog de namen vermelden van Van Dijk, Kruissen en Versteden. Deze
laatste zag altijd zo zwart dat ze hem Moor Versteden noemden. Hij had zijn smederij aan de
Groenstraat waar in de jaren dertig de familie Janse van der Voort twee burgerwoningen liet
bouwen. Elke smid had zo zijn eigen specialiteiten en zo waren er hoefsmeden, kachelsmeden en
zogenaamde grofsmeden. Deze maakten speciaal smeedwerk zoals bijvoorbeeld smeedijzeren
hekwerk. Smid Beekmans was gespecialiseerd in klompenmakersgereedschap en kunstige
gesmede sierrozen. Sommige smeden lieten in bijvoorbeeld een bijl hun initialen achter. Met de
mechanisatie en de schaalvergroting in de landbouw nam het aantal landbouwers alsmede het
aantal smeden af.
Het bedrijf van Adrianus Kruissen was tot 1920 gevestigd aan de Groenstraat. Vader Cornelis
was de eerste smid en had een aardig bijbaantje, namelijk het innen van tolgelden in naam van de
gemeente Udenhout voor de klinkerweg Udenhout-Helvoirt. Hij verwierf dit recht in 1871 en
stond daarbij te boek als smid te Udenhout. De familie Kruissen was afkomstig uit Tilburg, waar
zij het smidsvak ook al uitoefenden. Cornelis werd opgevolgd door zoon Adrianus, die slechts
één zoon had die in het klooster trad als frater Basilius en in de missie van Curaçao werkzaam
was. De opvolger kwam in de persoon van Willem van der Loo, telg uit een eeuwenoud
smedengeslacht uit Biezenmortel (‘t Winkel) met vertakkingen naar Helvoirt en Enschot, die
eerst knecht was en later de smidse aan de Groenstraat 56 overnam. Willem van der Loo (1898-
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1973) was jarenlang knecht geweest bij smid Kruijssen en was ook als inwonende knecht
werkzaam geweest in Tilburg en Kaatsheuvel. Dat soort, vaak onbetaalde, dienstbetrekkingen
waren in die tijd nodig om het vak te leren en elke baas had een eigen specialiteit waarvan je het
nodige op kon steken. Willem ging ook met de motor naar Utrecht om daar de nodige diploma’s
te halen om het hoefsmidbedrijf te kunnen uitoefenen. Broer Jan van der Loo werd compagnon,
maar dat duurde slechts vijf jaar, van 1920-1925. In 1925 vertrok Jan van der Loo (1886-1956)
eerst naar St.-Michielsgestel om daar een smederij te beginnen en daarna naar Vught. Daar
begon hij een elektriciteitsbedrijf. In 1931 kocht Willem van der Loo op een openbare verkoping
het klompenmakerspand van de familie De Weijer aan de overzijde van de straat, nu Groenstraat
49. Na de voltooiïng van de nieuwe smederij verplaatste hij de smederij en verbouwde eigenaar
Jan Vermeer Groenstraat 56 tot woonhuis. Willem werd weer opgevolgd door Toon van der Loo
(1927-1995), die later zijn bedrijf overdroeg aan twee zonen, die echter geen smeden meer zijn.
De tijd van de paarden is definitief voorbij.
Een tweede smidsbedrijf was dat van Justinus van Lamoen, gevestigd aan de Groenstraat, nabij
het kruispunt, waar nu slager Verschuuren te vinden is. De bezigheden van deze smederij lagen
vooral in het beslaan van paarden en reparatie aan kachels van burgers. Van Lamoen was een
hoef- en kachelsmid. Smederij van Lamoen moest aan het begin van de jaren twintig verhuizen
want de eigenaar van het pand, aannemer Frans Vercammen gehuwd met Sientje Vermeer, wilde
hier zijn bedrijf vestigen en er zelf gaan wonen. Na de dood van Frans begon de weduwe
Vercammen-Vermeer een klein kruideniersbedrijfje onder de merknaam “Spar”. Na haar
huwelijk met Marinus de Bont heette ze Sientje de Bont, maar vaker Sientje de Spar.
Smederij van Lamoen vertrok naar de Kreitenmolenstraat, waar nu Jan Robben is gevestigd.
Justinus had twee opvolgers in zijn zonen Kees en Willem, twee vrijgezellen beter bekend onder
de naam “de Lemoentjes”. Ze waren niet vies van een grapje. Als er met een klant werd
afgesproken ‘afleveren aan huis’ dan betekende dat voor de Lemoentjes afleveren op de stoep,
en niet verder, ook al betrof het een loodzware kachel. Zoals bijna alle smeden waren de Lemoentjes lid van de vrijwillige brandweer, ze woonden dicht bij de brandweerkazerne, ze waren
technisch en ze waren niet vies van vuur en vuiligheid.
De Lemoentjes hadden geen directe opvolgers en het bedrijf ging over naar de Biezenmortelse
Jos van den Bersselaar, die er zijn staalconstructiebedrijf begon.
Jos van den Bersselaar startte zijn carrière als smidsknecht bij de firma Van Rossum aan de
Kreitenmolenstraat (pand loodgieter Verhoeven). Daar leerde hij veel van het vak en haalde ‘s
avonds de nodige diploma’s om zijn grote wens in vervulling te laten gaan: voor z’n eigen
beginnen. Die kans kwam toen wat verderop in de Kreitenmolenstraat de gebroeders Van
Lemoen op leeftijd geraakten en hun bedrijf kwijt wilden. Jos moest alle registers opentrekken
om de centen voor de koop bijeen te garen. In oktober 1957 was het zover. Zus Corry hielp in
de winkel, broer Harrie zou de administratie bijhouden en oud-collega Eduard van Dijk was de
eerste die hem als knecht kwam ondersteunen. Jos wilde zich vanaf het begin profileren als
constructiebedrijf en niet als boerensmid. Hij voorzag dat door de mechanisatie in de landbouw
dat vak zou uitsterven en over zou gaan in gespecialiseerde landbouwmechanisatiebedrijven. Zijn
klanten zouden de aannemers en de industrie worden, meer nog dan de particulieren. Al vrij snel
vonden relatief grote aannemersbedrijven de weg naar Udenhout. Ook de Udenhoutse
steenfabriek had veel staal te vertimmeren. Al snel werd het smederijtje te klein en moest een
loods worden gebouwd achter in de hof. Smederij en woonhuis zijn in 1964 gesloopt en
vervangen door een modern en ruim winkelpand. Jos’ echtgenote Corry dreef de winkel, waarin
men huishoudelijke artikelen, gereedschappen en haarden en kachels verkocht. In die tijd
verkocht men aan eenzelfde klant eerst een kolenkachel, later een oliekachel en vlak daarna een
gashaard. Achter in de werkplaats werden de kleine balken inmiddels allengs vaker aaneen gelast
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tot grote spanten en dat gaf steeds vaker logistieke problemen. Tillen was toen handwerk, van
een vorkheftruck of kraan kon men slechts dromen. Toen op ‘n keer de muur van buurman
Alebeek moest worden gesloopt om een vracht spanten de weg op te krijgen, was het tijd voor
de grote sprong naar het industrieterrein. In 1969 verrees op de hoek van de toenmalige
Hooghoutseweg en de Industrieweg het eerste bedrijfspand, groot 60 x 15 meter met een echte
bovenloopkraan er in, met in de eerste jaren een voormalige bouwkeet als kantoor. In 1973
worden het kantoor en de eerste aluminiumwerkplaats gebouwd. In 1977 is de staalwerkplaats
verdubbeld naar 60 x 30 meter. In 1978 wordt betonfabriek Das aan de andere kant van de straat
gekocht, waar een aluminiumwerkplaats van 15 x 30 meter wordt ingericht, reeds een jaar later in
omvang verdubbeld. In 1984 wordt het pand van Mari van den Bersselaar gekocht om opnieuw
de aluminiumwerkplaats te vergroten. In 1987 volgt de uitbreiding van de staalafdeling met een
hogere hal van 75 x 20 meter. In 1992 telt het bedrijf 65 medewerkers, het kantoorpand wordt
geheel vervangen door nieuwbouw. In 1995 wordt voor de aluminiumbewerking een enorme hal
van 125 x 30 meter gebouwd.
Een andere oude smedenfamilie was de familie Beekmans, afkomstig uit Haaren en die via
Helvoirt in Udenhout terecht gekomen was aan het begin van de 19e eeuw. De stamvader was
Johannes Beekmans (1813 Helvoirt - 1898 Udenhout), gehuwd met Cornelia van Strijdhoven
(1820-1887 Udenhout), waarvan zonen bakker, touwslager en smid werden. Wilhelmus (18501937), gehuwd met Lucia van Rumund (1855-1925), begon een smederij op het huidige adres
Slimstraat 107. In 1906 liet hij een nieuw woonhuis en bedrijfswerkplaats bouwen, huidig adres
Slimstraat 66. Dit woonhuis bouwde Piet van de Plas, de Udenhoutse timmerman-aannemer en
latere schoonvader van zijn dochter Clasina (1884-1961) die met Sjef van de Plas (1874-1956) in
het huwelijk zou treden.
Willem Beekmans was gespecialiseerd in klompenmakersgereedschap en messen. Een traditie die
zijn zoon Harrie (1890-1971) later voortzette. Hij begon later in Kaatsheuvel een stoomstansmessenfabriekje. In feite was de familie Beekmans een technische familie, zeker voor die tijd. De
zonen van smid Beekmans waren al vroeg aan het experimenteren met de fotografie en
verdienden bij met het maken van portretfoto’s. Twee zonen vertrokken naar Kaatsheuvel en
Jan Beekmans (1887-1960) bleef in Udenhout en opende na zijn huwelijk met de Berkelse Sjo
Hoppenbrouwers een electriciteitszaak annex fotozaak en taxionderneming. De eerste jaren was
het bedrijf gevestigd aan de toenmalige Stationsstraat tegenover Sint-Felix, in het latere pand van
smid Hoogendoorn, nu loodgieter Verhoeven. Een nieuwe bestemming vonden ze in het
textielwinkeltje van Jan van Zon nabij het kruispunt, midden in Udenhout. Een andere bezigheid
van Jan Beekmans was de verkoop van benzine. Hij greep alles aan in de moeilijke vooroorlogse
jaren. Het huwelijk van Jan Beekmans en Sjo Hoppenbrouwers bleef kinderloos en neefje Willy
Hoppenbrouwers werd als zoon opgenomen en nam later het bedrijf over. Na de oorlog
breidden het elektriciteitsnet en de gebruiksmogelijkheden ervan zich snel uit. Er kwamen steeds
meer elektrische produkten, radio’s, televisies, wasmachines, e.a. De bedrijfsactiviteiten namen in
hoog tempo toe, hetgeen de bedrijfsruimte aan de Kreitenmolenstraat te klein maakte. In de
jaren 80 verhuisde het installatiebureau naar de Spoorakkerweg op het industrieterrein. In 1991
volgde de verhuizing naar de Brabantsehoek. Eind jaren 80 werden het installatiebureau en de
winkel gescheiden. Zo ontstonden twee bedrijven: Hoppenbrouwers Audio/Video B.V. en
Hoppenbrouwers Electrotechniek B.V. Tot de bedrijfsactiviteiten behoren anno 1996 ook
telematica, beveiliging, keuring, utiliteitsbouw, panelenbouw en software engineering.
Edelsmid
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Mari van den Bersselaar maakte op de ambachtsschool, aangespoord door een leraar, kennis met
het vak van edelsmid. Op 15-jarige leeftijd ging hij werken bij de Tilburgse firma Kerksier, J. van
de Biggelaar en J. Kloosterman, atelier voor kerkelijke edelsmeedkunst. Vervolgens bij Verbunt,
eveneens te Tilburg. Het vak is nagenoeg geheel verdwenen. Mari van den Bersselaar heeft thans
het enige bedrijf in Nederland dat zich in hoofdzaak bezig houdt met het vervaardigen van
monstransen, kelken, cibories, doopvonten en tabernakelkasten. Hij geniet landelijke
bekendheid. Er draait een film over hem en zijn vak in het Rotterdams museum Boymans van
Beuningen. Hij mocht bij het zilveren huwelijk van Koningin Beatrix en prins Claus de zilveren
relatiegeschenken leveren. Het keizerschild van het Udenhoutse gilde St.-Antonius en St.Sebastiaan is van zijn hand.
Lange tijd was het bedrijf gevestigd op het industrieterrein en telde 15 werknemers. Met de
teloorgang van het Rijke Roomse Leven viel ook de produktie van ‘kerkwerk’ sterk terug. Het
bedrijf moest noodgedwongen de bakens verzetten en inkrimpen. Het is thans gevestigd vooraan
in de Groenstraat. Mari blijft de pastoors en de nonnetjes van dienst, daarin bijgestaan door de
edelsmeden Jan Felen, al meer dan 30 jaar in dienst, en Henri Hoogaars, 13 jaar in het bedrijf
werkzaam. Zo nu en dan laat de kunstenaar zich verleiden tot het ontwerpen van eigen creaties,
die grif van de hand gaan.
Bakkers
Voor de Tweede Wereldoorlog telde Udenhout een groot aantal bakkers, in feite een te groot
aantal:
1. M. Boom-Heesters, brood- en beschuitbakkerij, later overgenomen door Frans Boom
Verzijden aan de Slimstraat;
2. H. Haen-van de Voort, brood- en koekbakkerij, later overgenomen door Piet Haen-Dankers
aan de Slimstraat;
3. Pieter van Dam-Kantelberg, later overgenomen door Harrie Besselink, vooraan in de
Slimstraat;
4. C. Beerendonk, Slimstraat;
5. P. Beekmans in de Slimstraat, later verhuisd naar Tilburg;
6. J. Ebben, later overgenomen door F. Verbunt, eveneens in de Slimstraat;
7. G. van de Ven-van de Plas, pand “De Rode Leeuw” in de Stationsstraat, opgegaan in de
coöperatie D.E.S.;
8. C. Danklof-van Gorp, later overgenomen door Gerard Danklof vooraan rechts in de
Stationsstraat;
9. Fons Jansse-Danklof, in de Stationsstraat voor de overweg, waar later de Végé werd
gevestigd;
10.F. van Rooij in de Stationsstraat, opgegaan in de coöperatie D.E.S., later voortgezet door J.
Boom-Pijnenburg en weer later door C. van der Aa-Dankers;
11.F. van Alebeek in de Stationsstraat;
12.P. Boom-Smeijers, later J. Haen-Boom, later Wim Haen in de Groenstraat;
13.Gebr. Janus en Willem van de Ven van koekfabriek Victoria in de Groenstraat.
Deze bakkers hebben een lange tijd de Udenhoutse bevolking, vooral de burgers, van brood
voorzien en naast elkaar bestaan. Er was sprake van een grote mate van concurrentie. De boeren
hadden hun eigen bakhuisjes en zorgden grotendeels voor zichzelf. Alleen voor het luxe brood,
vooral krentenbrood en peperkoek, had men een bakker nodig. De grote tehuizen en kloosters
als Assisië en het Capucijnenklooster bezaten ook een eigen bakkerij. De verschillende bakkers
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verdeelden de leveranties aan Huize St.-Felix, St.-Vincentius, het fraterhuis en de pastorie. Dat
werd nauwgezet in de gaten gehouden.
De concurrentie werd flink vertroebeld doordat veel bakkers familierelaties hadden. Frans en Jo
Boom waren broers, evenals Piet, Jo en Jos Haen, evenals Willem, Janus en Graard van de Ven.
Fons Janse was een neef van Jo, Jos en Piet Haen en door zijn echtgenote nog gerelateerd aan
Kiske Danklof van Gorp.
Dat de bakkers ook nog clubgenoten waren in diverse verenigingen maakte de zaak nog
ingewikkelder. In het begin was het eerste elftal van RKSSS een elftal van bakkerszonen.
Veel mensen lieten vaak meerdere bakkers aan huis komen. Dat had drie redenen:
a. Veel bakkers hadden economische banden met Udenhoutse families (hypotheken, huur,
arbeidsrelaties);
b. Velen hadden buurt- of verenigingsrelaties;
c. De middenstanders zagen de bakkers graag als klant in de eigen winkel.
De bakkers maakten door de verspreide klantenkring lange dagen. Door de concurrentie
gedreven zochten alle bakkers naar meer omzet dan alleen de broodbezorging, die met andere
bakkers moest worden gedeeld. Sommigen hadden er een klein kruideniersbedrijfje bij. Anderen
bezorgden ook brood in Oisterwijk, Helvoirt, Berkel, Enschot, Tilburg en Loon op Zand, zeker
ook bij familieleden. Geraar Danklof vertelde dat hij van zijn vader Kiske Danklof voor een
brood speciaal naar de Heikant moest fietsen. Tinus Boom kwam eens twee krentenbroden te
kort en ging toen na aankomst thuis meteen de bakkerij in om twee krentenbroden te bakken om
ze alsnog te kunnen leveren. Zoon Huub ging dan ook de volgende morgen, het was zelfs nog
zondag ook, in alle vroegte naar Oisterwijk om ze af te leveren. Een andere manier om iets aan
het inkomen te doen was het bakken van een speciaal luxer artikel als koekjes, krentenbrood,
peperkoek of beschuit. De gebroeders Van de Ven aan de Groenstraat wisten hun bedrijf zo uit
te bouwen tot een ware koekfabriek met klanten in geheel Nederland. Tinus Boom specialiseerde
zich in beschuit.
In 1916 werd op initiatief van vijf bakkers een coöperatieve bakkerij opgezet onder de naam
D.E.S. (Door Eendracht Sterk), gevestigd in de Stationsstraat, thans Kreitenmolenstraat 59, in de
bakkerij van de familie Van Rooij. De deelnemers waren de Gebroeders van de Ven uit de
Groenstraat, hun broer Gerardus uit de Stationsstraat (pand De Rode Leeuw), de twee neven
Van Rooij en Pieter van Dam. De samenwerking eindigde in 1938 na het overlijden van
Gerardus van de Ven. Pieter van Dam begon weer zijn eigen bedrijf in de Slimstraat, waar later
Bakker Besselink zich vestigde.
De familie Van Rooij behoorde tot een oude Udenhoutse bakkersfamilie en had later een
broodfabriek in Tilburg, onder de naam VaRoPa. Een nazaat van deze bakkersfamilie heeft in de
jaren tachtig een bakkerswinkel gedreven in de Groenstraat onder de naam “Het Oude
Bakkershuis”.
De familie Boom kwam halverwege de 18e eeuw van Loon op Zand naar Udenhout. Het
echtpaar Johannes Boom (1825-1902) en Cornelia Verhoeven (1832-1892) verdiende de kost
met het schoenmakers- en leerlooiersvak. Dit echtpaar woonde aan de Groenstraat, thans nr.75
(pand De Ponderosa), en had vier zonen: Jan (1864-1942), Janus (1868-), Tinus (1871-1953) en
Pieter (1874-1941). Zij maakten met vader Johannes en wel tien knechts schoenen, die naar
Tilburg, Den Bosch en Breda werden verzonden. Op de een of andere manier zagen zij toch
meer brood in het bakkersvak want de twee zonen Tinus en Pieter kozen daar tenslotte voor.
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Janus kwam in café ‘t Centrum. Jan bleef samen met zijn ongehuwde zus Antje in de ouderlijke
woning. Hij bleef schoenmaker.
Op 20 mei 1893 willigde de gemeente Udenhout het verzoek van Johannes Boom in om een
bakkersoven te mogen bouwen. Het ging hier om een bakkersoven gestookt met hout aan de
Groenstraat op bovengenoemd perceel. Waarschijnlijk was de oven bestemd voor de zonen
Tinus en Pieter, die later ieder een eigen bakkerij begonnen. De eerste aan de Slimstraat (1898),
de tweede aan de Groenstraat (1913).
Op 21 mei 1898 kocht Adrianus Martinus ofwel Tinus Boom een bestaand pand aan de
Slimstraat van Josephus Johannes van Rooij, van beroep rietdekker. Hij vroeg wederom via een
verzoekschrift aan de gemeente een vergunning voor het oprichten van een bakkersoven. Hij
kreeg die op 29 oktober 1898. Voordat Tinus voor zichzelf begon is hij nog in de leer geweest bij
bakker Maas aan de Heuvelstraat in Tilburg. Op 15 november 1898 trad Tinus in het huwelijk
met Hendrika Heesters (1875-1912). Haar vader had een smederij aan de Groenstraat, later
overgenomen door de familie Van Lamoen. Tinus en Hendrika kregen twaalf kinderen,
waaronder een tweeling. Op 24 maart 1912 stierf Henrika, samen met haar doodgeboren
zoontje. Tinus bleef alleen achter met tien kinderen, waarvan de oudste pas 12 jaar was.
In totaal kozen vijf zonen van Tinus voor het bakkersvak. Piet vestigde zich in Tilburg. Kees
vestigde zich in Oisterwijk. Jo vestigde zich eerst in Heusden, later in Udenhout,
Kreitenmolenstraat 59, en tenslotte in Amsterdam waar hij een bloeiende banketbakkerszaak
had. Ad had eerst een bakkerszaak in Amsterdam, nam daarna de zaak van Jo in Heusden over
en emigreerde naar Australië. Frans (1908-1989) nam de zaak van zijn vader over. Hij bleef tot
1976 brood bakken. Zijn echtgenote Annie Boom Verzijden bleef de bakkerswinkel runnen tot
1992 zodat er na bijna 100 jaren een einde kwam aan de bakkerstraditie in dit pand. Hun zoon
Frans bleef brood bezorgen tot op de dag van vandaag.
Koekfabriek Victoria
In de Groenstraat, huidige nummers 11 en 13, was tot 1964 een koekfabriek gevestigd onder de
naam “Koekfabriek Victoria”. Het bedrijf was eigendom van de familie Van de Ven. De laatste
bakker van het geslacht was Jozef van de Ven (1923, Willemszoon). In 1864 werd het pand
gebouwd in opdracht van Gerardus van de Ven (1804-1868). Gerardus was bakker van beroep
en afkomstig van Hilvarenbeek. Waarschijnlijk is hij door zijn huwelijk met de Udenhoutse
Adriana van Broekhoven (1804-1870) in Udenhout terecht gekomen. Zijn zoon Lambertus
(1837-1904), gehuwd met Johanna Groenendaal (1847-1923), oefende eveneens het beroep van
bakker uit. Oorspronkelijk was het een enkel pand waar in het linkerdeel een koetshuis met
werkruimte en in het rechtergedeelte een bakkerij en winkel gevestigd waren. Na de verbouwing
in 1912 ontstonden er twee woningen bestemd voor twee zonen. In de linkerwoning woonde
Janus van de Ven (1878-1948) gehuwd met Maria Snoeren (1884-1913) en later gehuwd met
Antonia van Dam (1886-1973). De rechterwoning was bestemd voor Willem van de Ven (18821944) gehuwd met Petronella Snoeren (1887-1934). Naast het bestaande pand werd tevens een
nieuwe bakkerij gebouwd, die in de loop der jaren werd uitgebreid. Janus en Willem voerden
samen de leiding over het bedrijf. De koekfabriek had voor die tijd een grote capaciteit en
produktieniveau. De afnemers bevonden zich in geheel Nederland, een groot gedeelte zelfs
boven de grote rivieren. Over het algemeen waren de klanten grossiers, die het produkt
doorleverden aan winkels. De koek werd zorgvuldig in kisten verpakt en via de
Staatsspoorwegen en de haven in Tilburg naar de klanten verzonden. De verkoop werd vele
jaren behartigd door de heer Kurpershoek uit Rotterdam, die met een spoorabonnement door
het land reisde om nieuwe klanten te werven en de bestaande afnemers te bezoeken en tevens de
orders op te nemen. De heer Kurpershoek en later ook zijn zoon zijn vele jaren aan het bedrijf
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verbonden geweest. De Udenhouter Piet de Weijer was speciaal belast met het vervoer van de
kisten met koek. Met paard en wagen bracht hij ze naar het Udenhouts station en naar de haven
in Tilburg. Later heeft de heer Haans uit Oisterwijk de verkoop overgenomen, en Van
Gend&Loos het vervoer.
Jan van Groenendaal was de laatste bakkersknecht. Zijn zuster Nolda ventte met speculaas,
speciaal rond Sint-Nicolaas.
Nog even de opvolging van de familie Van de Ven.
Janus had een zoon Bertus. Deze werd capucijn onder de naam Pater Servatius. Willem had zes
kinderen, vijf zonen en een dochter. Lambertus, de oudste, trad in bij de Broeders van
Maastricht onder de naam Broeder Amandus. Antoon werd de capucijner pater Filemon.
Johanna werd een witte zuster en werkte jaren in de missie van Afrika. Ook Peter werd lid van
de congregatie van Maastricht onder de naam Broeder Edesius. Ad, de jongste uit het gezin,
werd pater capucijn Onesimus. Gelukkig voor de opvolging koos Jozef (1923) voor de zaak.
Door het vroegtijdig overlijden van Willem nam hij in de loop van 1944 het bedrijf over. In 1964
sloot het bedrijf zijn deuren. Het was te klein om levensvatbaar te blijven bij de opkomende
concurrentie van grote bedrijven. Het bedrijf heeft precies 100 jaar bestaan.
Slachters
Het slachten was een werk dat veel boeren weliswaar zelf bleven doen, maar toch waren er in
1855 al 17 families slachter van beroep. Bekende slachtersfamilies zijn Peter Versteden,
opgevolgd door zijn schoonzoon Martinus Pijnenburg en later Jan Pijnenburg, de gebroeders
Bert en Janus van de Ven (slagers-leerlooiers), de familie Janse in de Groenstraat, Kiske van Riel
in de Slimstraat, Piet Verschuuren, wiens zoon Jan Verschuuren een slagerij heeft vooraan in de
Groenstraat, Toon Verhoeven, Reintje Heerkens, Guusje Haans en Woutje Hamers.
Ook Kees Schoonus ofwel Kees d’n Touwslager van Kees Zult van Han Marie Spek, zoals in
een van de Udenhoutse kalenders staat te lezen, was voorbestemd om slachter te worden. Dit lag
in de lijn der verwachtingen want zijn vader en grootvader Kees en Kobus verdienden hiermee
hun boterham. Grootvader Kobus woonde aan de Groenstraat in een zeer oud, inmiddels
verdwenen, huisje gemaakt van zogenaamde fitselstekken. De buitenwanden waren uit houten
palen opgetrokken waartussen houten biezen en rietstengels waren gevlochten; het geheel was
met leem dicht- en afgesmeerd. Het hele huis bestond uit natuurlijke materialen die in de zeer
dichte nabijheid te vinden waren. Later verscheen op deze plaats de secretarisvilla van Pieter
Vermeer. Kobus, getrouwd met Han Marie de Nooij, had een groot gezin: vijf jongens en twee
meisjes, niet groot in aantal maar vooral groot van stuk. Kobus was slachter aan huis en in de
zomerdag maakte hij achter het huis touw, vandaar zijn bijnaam: d’n Touwslager. Twee zonen
van Kobus weken uit naar de omliggende dorpen, Harrie naar Oisterwijk en Janus naar Haaren.
Bart, Hannes en Kees sr. bleven in Udenhout. Rond 1879 verhuisde de familie Schoonus de
Nooij naar een woning, iets verderop in de Groenstraat, nu nr.66 en 68. Kees sr. begon naast het
slachtersvak een houthandel annex klompenmakerij samen met Marientje van de Voort. Hij deed
zelf niets en liet het werk over aan zijn compagnon en de knechten, waaronder Jan Hommelen
en Jantje Heerkens (Pepkens). In 1924 werd Kees sr. ernstig ziek en moest hij het werk overlaten
aan zijn broer Bart die de taak kreeg het slachtersvak over te brengen op twee zonen, te weten
Kees jr en Sjaak Schoonus. Kees jr, net 12 jaar oud, moest voortaan thuis meehelpen en leerde
het vak van zijn oom Bart d’n Touwslager. Op 16-jarige leeftijd mocht hij voor het eerst zelf een
varken kelen en slachten. In 1934 overleed Kees sr na een ziekbed van tien jaar. In 1936 trad
Kees jr. in het huwelijk met de Udenhoutse Adriana Timmers (1911-1982) en verhuisde naar de
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toenmalige Stationsstraat, het huidige pand Kreitenmolenstraat 27. Het voormalige looierspand
van de familie Rats werd tot woonhuis en slagerij omgebouwd. In dit pand is thans de
Keurslager Harrie van Hoof gevestigd.
Molenaars
Aan de rand van de gemeint tegen Udenhout aan is al vroeg in de dorpsgeschiedenis een molen
gebouwd, de Kreitenmolen. De eerste vermelding van de molen dateert uit 1348. Op 10 januari
van dat jaar ontvangt Christina, weduwe van Johan de Jonge, de molen van de H.-Geesttafel in
ruil voor cijns. De molen was toen afkomstig van Ludovicus de Colle.
In 1531 is de molen eigendom van Wouter zoon van Jan Hessels. In zijn stamboom vinden we
de families Wijten, Ketelaars, Mutsaers en Van der Loo.
In 1857 is Cornelis Willem van Riel eigenaar van de Kreitenmolen. Hij laat in dat jaar de molen
afbreken en overbrengen naar de Kreitenmolenstraat, ter plaatse van de latere meelfabriek De
Voorzorg. De dochter van Cornelis Willem van Riel, Adriana, huwde in 1860 met Jan Bertens.
In 1893 was de molen eigendom van de gezamenlijke erfgenamen van Cornelis van Riel, terwijl
Martinus Jan Bertens vruchtgebruiker was. In 1906 was hij eigenaar. In 1918 verkocht hij de
molen aan Johanna van Iersel, weduwe van Matthijs Coppens. Nazaten van deze Matthijs
Coppens leiden nu de grote onderneming Coppens Meng Unie in Helvoirt.
In 1745 is Wouter van Heeswijk de molenaar van de molen “Den Kranken Troost” op de
Zandkant. In 1758 ging de molen over op zijn zoon Peter. Bij deling van diens nalatenschap op
5 juli 1810 ging de molen naar Lambert Verhoeven, zoon van Adriaan Verhoeven en Johanna
van Heeswijk. In 1834 ging de molen over op diens zoon Adriaan. Lambertus van Hulten kocht
de molen in 1883. Hij liet de molen afbreken in 1886. Christiaan Hendriks verkocht onderdelen
van de molen aan Martinus van Iersel, die een meelbedrijf begon op de hoek van de
Biezenmortelsestraat en de Gijzelsestraat. In 1924 is de molen afgebroken.
Molenaar Teurlings bouwde in 1867/68 een windmolen aan de Loonse Molenstraat, waarvan
thans nog de “peperbus” over is. Hij was tevoren molenaar van de Loonse Molen aan het
Moleneind (vlakbij de Houtsestraat). De familie Teurlings was een echte molenaarsfamilie. Twee
zussen en een broer van Jan Cornelis bewoonden een molen aan de Molenstraat te Kaatsheuvel.
Zijn zoon Jan werd molenaar op de molen aan de Hogesteenweg te Kaatsheuvel. Na het
overlijden van Johannes Cornelis Teurlings op 13 januari 1915 werd de molen aan de Loonse
Molenstraat geërfd door zijn zoon Willem, die echter in 1917 naar een molen te Klundert
verhuisde, waarna de molen overging op zoon Gerardus. De molen raakte door onvoldoende
onderhoud in slechte staat en verloor daardoor in 1936 de wieken. Gerardus Teurlings verkocht
de molen in 1938 aan Adrianus Vugts, onder de voorwaarde dat er in de molen geen granen
meer zouden worden gemalen (concurrentiebeding). Die verkocht de molen vrij snel door aan
Petrus Bernardus van de Wouw. In 1970 ging de molen over op diens zoon Piet, die tot op
heden eigenaar is. In 1981 brandde de molen af. De peperbus heeft de brand overleefd. Deze
mocht op last van de Stichting Welstand te Breda niet worden afgebroken, en dient nu voor de
opslag van mengvoeders, met een capaciteit van ongeveer 90 ton.
De oliemolen aan de Molenhoefstraat, gebouwd in het begin van de 19e eeuw, perste olie uit het
zaad van de vlasplant, dat voor 30 tot 40% uit olie bestaat. Aan het begin van deze eeuw was de
molen al niet meer in functie. De molenstenen bij de betreffende hoeve aan de Molenhoefstraat
zijn nog een herinnering.
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Aannemers
De familie Brekelmans woonde al in de 17e eeuw in Udenhout. Een zekere Johannes is als
stamvader in de archieven terug te vinden. Via zijn zoon Adrianus (1700-1770) en kleinzoon
Joannes (1723-1802) komen we bij zijn achterkleinzoon Adriaan (1752-1821) terecht. Deze
Adriaan was in 1752 in Udenhout geboren maar verhuisde eerst naar Tilburg en vanuit Tilburg
naar Goirle, waar hij in 1821 overleed. Zijn, in Tilburg geboren, zoon Joannes (1790-1864)
verkoos Udenhout echter weer als woonplaats en keerde vanuit Goirle terug naar Udenhout. De
familie Brekelmans kreeg zodoende de bijnaam “de Goilse”, dat wil zeggen van Goirle
afkomstig. Dit heeft bijgedragen aan het misverstand dat deze familie uit Goirle zou komen. Veel
oudere Udenhouters vertelden ons dat dit een Goirlese familie zou zijn. Opmerkelijk is dat de
verschillende generaties een voor die tijd hoge ouderdom bereikten. Joannes Brekelmans (17901864) woonde aan de Groenstraat, het pand met het huidige nummer 51. In de archieven heeft
Johannes ook afwisselend de beroepen van landbouwer en dagloner, heel gewoon en algemeen
voor die tijd. Zijn zoon Petrus (1831-1906) trouwde in het jaar 1860 te Loon op Zand met de
Loonse Johanna van Laarhoven (1835-1908). Als beroep staat in de huwelijksakte vermeld
‘metselaar’, zodat we rustig kunnen stellen dat de familie Brekelmans op zijn minst 130 jaar in de
bouw werkzaam is. Petrus (1831-1906) kreeg in totaal acht kinderen waaronder Johannes (1861),
Peter (1870) en Adrianus (1873). De oudere Udenhouters hebben deze drie broers nog heel goed
gekend.
Johannes Brekelmans (1861-1938) was getrouwd met Anna Maria ofwel Ant Driessen (18651941) en woonde aan de toenmalige Stationsstraat, nu Kreitenmolenstraat. Vanuit het kruispunt
gezien aan de rechterzijde aan de overzijde van de spoorwegovergang. Hij was metselaar en zijn
naam leeft via zijn zoon Jan en kleinzoon Jan nu nog voort in het aannemersbedrijf aan de
Kreitenmolenstraat hoek Zeshoevenstraat.
Peter Brekelmans (1870-1948) was getrouwd met de Udenhoutse Anna Maria Vugts (1874-1959)
en woonde aan de Groenstraat, het huidige nummer 51. Hij was evenals zijn zonen werkzaam in
de bouw.
Adrianus Brekelmans (1873-1944), getrouwd met de Udenhoutse Petronella Daamen (18741953), was als aannemer/architect zijn beide broers ver vooruit en bouwde als autodidact vele
schitterende kloosters en kerken. Josje de Goilse bouwde eerst een woning aan de Groenstraat
53, en later aan de huidige Kreitenmolenstraat 86, 88 en 90. Zijn naam is verbonden aan talloze
Udenhoutse panden als St.-Felix, Huize Assisië, het Capucijnenklooster, het gemeentehuis, de
St.-Petrusschool, het toenmalige patronaatsgebouw, e.a. Verder woonhuizen, boerderijen,
schuren, werkplaatsen en stallen in het Udenhoutse en in de dorpen in de directe omgeving. Zijn
zoon Harrie heeft zijn bedrijf voortgezet.
Een andere aannemersfamilie is de familie Verspeek. De geschiedenis begint met Marinus
Verspeek, die rond 1920 met zijn gezin van “Pauwkes Huiskes” onder Berkel verhuisde naar het
“3 Pietjeshuis” onder Udenhout aan de toenmalige Stationsstraat. Deze woningen zijn rond 1990
afgebroken voor de nieuwbouw van de RABObank. Marinus was afkomstig uit Vught, maar was
al voor zijn huwelijk met de Loonse Cornelia Berends in 1914 in Udenhout timmersmansknecht.
Marinus werd tenslotte zelfstandig timmerman-aannemer en zijn zonen Jan, Jos en Wim zetten
deze bedrijvigheid door. Het huwelijk van Jos in 1944 met de Udenhoutse Fien van de Voort
(1914), die de beschikking had over een werkplaats en gereedschappen, vergemakkelijkte dat.
Deze werkplaats had vroeger toebehoord aan haar vader die wagenmaker was. Deze Janus van
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de Voort was een zoon van Helm van de Voort van beroep houtbreker (=houthandelaar). Jos
had na de oorlog zijn handen vol met het herstellen van de forse schade, veroorzaakt door de
verschillende V1’s die in Udenhout naar beneden kwamen. Jos was in die tijd behoorlijk gehandicapt door het feit dat hij als onderduiker gezocht werd. Hij kon onderduiken met behulp van de
Duitse Udenhouter Stein, die verbonden was aan Huize St.-Vincentius en aan de Groenstraat
woonde. Hij zat zelfs geruime tijd onder de koepel van de watertoren van Vincentius. Na de
oorlog kon Jos eindelijk zijn handen uit de mouwen steken en hij zette zich volledig in voor de
bouw van de verschillende noodboerderijen in Udenhout. Dit verliep in het begin niet helemaal
zonder problemen, want al het benodigde materiaal zoals hout en spijkers was alleen op de bon
verkrijgbaar. Het begon met een grote noodbarak voor het gezin Jan Pijnenburg in d’n Brand.
Na de verschillende witte noodboerderijen volgde de echte nieuwbouw, onder andere de boerderijen van Tinus Simons (Groenstraat), Willem Verschuren (den Duin), Willem van Balkom (de
Knijperij) en Bart van den Brand (Biezenmortel).
Cafés
Rond 1900 telde Udenhout ruim tien cafébedrijven, zeer verspreid over het grondgebied van de
gemeente. Vooral in de uithoeken waren toen al een aantal herbergen te vinden: café de
Hemeltjes, de Rustende Jager, het Gommelen en Quatre Bras. Een inventarisatielijst geeft
misschien wat meer duidelijkheid over het aantal cafés dat er in de jaren 1900-1940 in Udenhout
te vinden is geweest. Tussen haakjes de naam van een familie die aan dit cafébedrijf verbonden is
geweest.
1. Quatre Bras (familie Merkx Daamen)
2. Stationskoffiehuis St.-Joris (familie Mutsaers Ketelaars)
3. Café Scholtze Vermeulen (familie Van de Meijden)
4. Café Brabants Hoek (familie Verhoeven)
5. Café Antonius van de Voort (Jo de Weijer Coppens)
6. Café van Houtum Brekelmans
7. Café Bert van de Ven (familie Sebille)
8. Café Janus Kruijssen (familie Lanslots)
9. Café het Centrum (familie Van Rooij, Boom, Klis, van Son, Adams, Schapendonk)
10. Café Sweens
11. Café Smits
12. Café het Gommelen (familie de Weijer)
13. Café Keuninx
14. De Rustende Jager (familie Van Asten, Klijn-de Bresser)
15. Café Bos en Duin (familie Kruijssen)
16. Café de Hooimijt (Familie Schellekens van de Ven)
17. Café Boslust (familie Heessels)
18. Café Verzijden Witlox (familie Schellekens van de Ven)
19. Café het Dorstige Paard (familie Brok, Vermeulen, van Nunen)
20. Café Vercammen (familie Mutsaers)
21. Café de Hemeltjes (familie Weijters)
22. Café Witlox-Boelen.
Bovenstaande lijst zou misschien het vermoeden kunnen wekken dat Udenhout in vroeger tijd
een uitgaansdorp was of dat de Udenhouters echte regelmatige cafébezoekers zijn geweest. De
meeste cafés waren slechts bijverdiensten of ontleenden het grootste gedeelte van de klandizie
aan passanten. Het Gommelen en Quatre Bras zijn daar de meest sprekende voorbeelden van.
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Het starten van een cafébedrijf was financieel gezien een behoorlijke onderneming omdat de
financieringsmogelijkheden beduidend kleiner waren dan tegenwoordig. Aan de andere kant
stelden de bezoekers niet zo’n hoge eisen aan inventaris en andere faciliteiten. Toch mag je
gerust concluderen dat de starters van een nieuw cafébedrijf, voor die tijd, echte ondernemers
waren met durf en visie. Een duidelijk voorbeeld daarvan is natuurlijk de oprichting van Bos en
Duin door Graard Kruijssen en café de Hooimijt door Bert Schellekens. Beide bedrijven lagen
aan de rand van de duinen.
In de lijst van Udenhoutse cafébedrijven zijn een aantal zogenaamde horecafamilies terug te
vinden die aan de oorsprong van twee of meer cafébedrijven hebben gestaan of deze hebben
gedreven. Dit waren de familie Kruijssen, Keuninx, Schellekens, Mutsaers, Vermeulen en de
Weijer.
In het voornamelijk agrarische Udenhout van 1900 was er sprake van een groot standsverschil.
Dit standsverschil is zelfs terug te voeren naar het cafébezoek. Gingen de Udenhoutse mensen
door de week gemoedelijk met elkaar om, op zondag was het standsverschil duidelijk zichtbaar.
In hotel Sweens, hoek Groenstraat-Kreitenmolenstraat, en het huidige ‘t Centrum liet de
middenstand zich zien. De boerenbevolking was van oudsher, buiten het cafébezoek op zondag,
niet zo café-achtig aangelegd, zoals oudere Udenhouters dat uit zouden drukken. Huwelijken
tussen zonen en dochters van boeren en middenstanders kwamen wel voor, maar van boeren en
kasteleins pertinent niet. Café Scholtze-Vermeulen was een café waar veel steenfabrieksarbeiders
zich vermaakten en volgens overlevering was het hier altijd drukker en gezelliger. De
Udenhoutse cafés probeerden natuurlijk klanten aan zich te binden, allereerst door de
dubbeltjespot, een soort spaarsysteem, maar vooral door verenigingen binnen te halen. Dit
waren onder andere de gilden, schietverenigingen, boogschuttersverenigingen, kaartclubs en
biljartclubs. Het binnenhalen van een vereniging was van zo’n evident belang dat kasteleins
elkaar probeerden te overtroeven. Gratis drank of gratis kogels waren soms middelen om een
vereniging aan zich te binden.
De familie Peerke Mutsaers (Musters) en Mie Ketelaars, welke laatste een afstammeling is van de
vroegere bewoners van de Kreitenmolen, hadden het café “Stationskoffiehuis St.-Joris” aan de
Kreitenmolenstraat 168/170 vlak voor de overweg. Peerke, die pas op z’n vijftigste huwde en
toen nog vader werd van zes kinderen, had ondernemingslust. Hij bouwde ondermeer een
boerderij op de plaats van het pand Kreitenmolenstraat 93 alsmede zes burgerwoningen aan de
Kreitenmolenstraat nummers 156, 158, 160, 162, 168 en 170. Een van de kinderen was Martinus
Mutsaers, winkelier en correspondent van de krant; dat laatste soms onder de naam Sater Sum
(met dezelfde letters als Mutsaers).
Schrijvend over de oude herbergen en cafés van Udenhout zijn er een drietal bewust niet
genoemd omdat er weinig of geen gegevens van te vinden zijn. Allereerst moet er een café
gelegen hebben achter het huidige Bos en Duin. Oudere Udenhouters hebben misschien wel
eens gehoord dat hier een huis heeft gestaan. Twee bekende Udenhoutse families hebben er
onder andere gewoond, namelijk de familie Van den Hoven-Verhulst en een zekere “pater
Handveger”. Een geoefend speurder kan nu nog aan de begroeiing zien dat er vroeger een huis
heeft gestaan. Dit huis werd tijdens de mobilisatie (1914-1918) gevorderd door de militairen en
daarna afgebroken. Een ander café moet hebben gestaan aan de Kuilpad nummers 3 en 5. ‘s
Winters liep de Kuil grotendeels onder water en lag er een grote ondiepe plas aan de Slimstraat.
Hier is later de Eikelaar gebouwd. Roeiend, peddelend of punterend als in Giethoorn vertrok
men vanaf de Slimstraat waar een roeiboot lag naar dit café, waar de roeiboot aan de voordeur
werd afgemeerd. Een derde café lag mogelijk aan de Waalwijkseweg nummer 6.
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Baksteenfabricage
Door de aanwezigheid van bruikbare leemlagen in de bodem van Udenhout ontstonden er in de
19e eeuw op tal van plaatsen kleine veldovens. Deze primitieve veldovens, meilers genaamd,
bouwde men geheel met de hand uit ongebakken stenen op. Dan stak men het vuur aan en nadat
het oncontroleerbare vuur gedoofd was en de stenen afgekoeld waren, brak men de oven weer
af. De gebakken stenen waren zo eindprodukt en oven tegelijk. Men sorteerde de stenen naar
soort en prijs. De (zeer) harde blauwgebakken stenen waren bestemd als klinkers en de zachte
stenen als binnenstenen. Daartussen in zat een heel scala van soorten en kwaliteit. De oven
bouwde men in de nabijheid van een leemput, want vervoer van leem was zwaar en onnodig. De
plaatsen waar deze ovens gestaan hebben zijn later in enkele gevallen weer voor de landbouw
gebruikt. Dikwijls bleven de ovenplaatsen natuurgebied; Dit vanwege de natte lage onbruikbare
bodem, die na de afgraving was ontstaan. Vaak duiden omwonenden die plekken nog aan met
d’n oven of veldoven, zoals aan de Houtsestraat. Aan het landschap herken je de verschillende
afgravingen makkelijk terug; het zijn de zichtbare restanten van wat eens een steenoven was.
Een veldoven waar exacte produktiegegevens van bewaard gebleven zijn, is die van de Berkelse
familie Van der Loo. Het was de Udenhoutse Adrianus van der Loo (1830-1916) die zich in 1865
vanuit Haaren in Berkel vestigde. Hij begon in 1880 volgens het register van de Kamer van
Koophandel in Tilburg met de produktie van stenen in Udenhout. De veldoven lag op
Udenhouts grondgebied net achter het huidige Chinees restaurant Lei Ping. Wederom markeert
een klein stukje bos de plaats waar eens deze veldoven heeft gestaan. Produktiecijfers zijn
bekend over de jaren 1903-1910. In 1911 stopte het bedrijfje. De produktiecijfers uit 1903
vertellen dat er in dat jaar maar liefst twee miljoen stenen waren gebakken met behulp van drie
mannen en vier kinderen.
In 1849 gaf de gemeente Udenhout een vergunning aan een zekere Cornelis Lambertus
Verhoeven om een steenbakkerij op te richten. De jaarrekening van de gemeente Udenhout laat
zien dat de firma C., A. en E. Verhoeven te Udenhout 145.000 stenen leverden voor de bouw
van het raadhuis. Het ging daarbij om grote harde stenen blijkens de rekening gedateerd op 13-11850 voor een bedrag groot f.1277,30. In 1855 waren er geen en in 1859 twee steenbakkerijen
met samen een twaalftal personeelsleden. In 1865 waren er zelfs drie veldovens met samen 36
man personeel, bestaande uit 15 mannen en 21 kinderen. Het dagloon van de mannen bedroeg
75 cent, hetgeen aanmerkelijk minder was dan op de leerlooierijen in Udenhout waar men 90
cent per dag verdiende. De crisis in de jaren tachtig van de vorige eeuw liet ook in Udenhout de
sporen na. In 1886 was het aantal steenovens gedaald tot 1 met 2 mannen en 2 kinderen,
namelijk de steenbakkerij van de eerdergenoemde familie Van der Loo. Volgens de overlevering
zijn er twee veldovens geweest aan de Schoorstraat. De eerste lag pal achter het huidige
schutsterrein tegenover café Boslust en werd gedreven door de Udenhoutse leerlooiersfamilie
Van den Bosch aan de Slimstraat. Iets verderop achter de boerderij de Moffenhoeve lag een
oven van de adellijke Loonse familie Verheijen. Verder is er sprake in de jaarrekening van 1854
van steenfabrieken van de al eerder genoemde A.Verhoeven en ene Antoni van Iersel, terwijl
deze in 1855 al weer gesloten zouden zijn. In 1877 was er sprake van een steenbakkerij van een
zekere Martinus van Iersel, gelegen aan de huidige Biezenmortelsestraat, komende vanuit
Udenhout aan de linkerkant.
Op 22 februari 1890 wendde de firma de Rooij en Weijers, bestaande uit Lambertus de Rooij,
Wilhelmus Marinus Weijers en Gerardus Adrianus Weijers, zich tot de gemeenteraad met het
verzoek een machinale steenfabriek te mogen oprichten. Blijkbaar boterde het niet zo goed
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tussen genoemde heren, want de compagnonschappen werden telkens aangegaan en afgebroken
om later toch weer samen te werken. Uit de in 1890 bij de gemeente aangevraagde vergunning
ontstond een echte fabriek en in 1896 volgde zelfs een uitbreiding. Het volgende jaar, 1897, trekt
Bartje de Rooij zich uit de fabriek terug. Vanaf die dag heet de fabriek Weijers en Co en na 1907
de steenfabriek Udenhout v/h Weijers en Co. Bartje de Rooij richtte in 1898 een nieuwe
steenfabriek op, te weten “St.-Joseph”. In totaal werkten er op de beide steenfabrieken 170
volwassenen en 22 jeugdige arbeiders. De eerste produktiecijfers zijn uit 1903. De fabriek van
Weijers vervaardigde met 85 man 12 miljoen stenen en de fabriek van De Rooij vervaardigde
met 70 man 6 miljoen stenen. De steenoven van Van der Loo produceerde in dat jaar 2 miljoen
stenen.
In het eerste decennium van de 20e eeuw wijzigden zowel de bedrijfsvoering als de juridische
structuur van beide ondernemingen zich ingrijpend.
Op 21 februari 1907 startte de NV Steenfabriek Udenhout v/h Weijers & Co met een kapitaal
groot f.300.000,-. De 300 aandelen van duizend gulden waren over vijf aandeelhouders verdeeld.
Dit waren de oprichter Willem Weijers, aannemer en steenfabrikant te Tilburg, zijn zoon Henri
steenfabrikant en technicus te Udenhout, het Statenlid H.W.J. Moll uit Ginneken, de industrieel
en politicus L.G.C. Verhoeven en de bierbrouwer H.A.J. Verhoeven beiden uit Heusden. De
invloed van kennis, kapitaal en politiek is kenmerkend voor de opkomende plattelandsnijverheid
rond de eeuwwisseling. Het kapitaal was goed verdeeld, de technische inbreng gewaarborgd
evenals de afzet via de aannemer, terwijl de politieke invloed altijd vruchten kan afwerpen. Henri
Weijers staat als steenfabrikant en technicus vermeld en was dan ook de innovator op het gebied
van ringovenbouw en kunstmatige drogerijen. Er is op het gebied van drogerijen zelfs sprake van
“het systeem Weijers”.
Een half jaar later, op 27 september 1907, begon de NV Steenfabriek St.-Joseph. De
aandeelhouders waren Cornelis J. Cluft steenfabrikant te Breda, Chr.J.B.M. de Rooij steenbakker
te Tilburg en Mej.P.W.F.M. de Rooij te Tilburg. De steenfabriek omvatte “Huizen met kantoor,
schuur, stallen, schop en erven, fabriek met steenoven en steenplaats, bergplaats, smederij,
machines, machineloods, drooginrichting, ketelhuis met stoomketel, haaghutten, bouw- en
weilanden, mast- en dennenbosschen, hakhout en heide, spoorbaan en wegen”. Hieruit blijkt dat
de fabriek naast een ringoven ook een kunstmatige drogerij benutte, die extra warmte kreeg van
de stoommachine.
De oorlogsjaren 1914-1918 leidden hier, zoals ook op andere steenfabrieken in Noord-Brabant,
tot saneringen. Als eerste maatregel bracht men de produktie tot 4 miljoen stenen teruggebracht.
Bovendien werd de kunstmatige drogerij afgebroken en ging men weer over op natuurlijke
droging. Dit betekende dat men minder dure steenkool hoefde in te kopen, en ook dat men
overstapte naar een zogenaamd ‘campagne-bedrijf’ dat alleen van april tot eind september in
bedrijf was met ‘het voordeel’ dat een deel van het produktiepersoneel in de winter kon worden
ontslagen. Het baarde de gemeente Udenhout zorgen: “…. Dat zal de gemeente geld kosten
door de werkloosheid ‘s winters”.
Voor de steenfabriek Udenhout keert het tij. Een verslag uit 1918: “De fabriek bestaat reeds
bijna 23 jaar, heeft zich steeds mogen verheugen in een bloeiend bestaan terwijl de technische
resultaten voor wat betreft de kwaliteit der stenen als wat de capaciteit van de fabriek aangaat
steeds zeer gunstig is geweest. De produktiecapaciteit werd voor 1914 opgevoerd naar 15 à 16
miljoen stenen. De oppervlakte beslaat 43 hectare met voor 30 jaren grond. De gebouwen
bestaan uit drie ringovens, kunstmatige drooginrichting, machinekamer, magazijn, kantoor en
steenpersinstallatie. De mechanische drogerij stelt den fabriek in staat zomer en winter geregeld
door te werken en verzekerd den fabriek alzoo hare vaste produktie en afzet”.
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Op 22 augustus 1919 richtte C.L. Stulemeijer, industrieel uit Teteringen, te Breda de NV
Maatschappij tot Exploitatie van de Steenfabriek Udenhout v/h Weijers en Co op. De nieuwe
directeur heette Cornelis B. Mols. De commissarissen waren G.L.M. van Es koopman te
Rotterdam, F.J. Stulemeijer industrieel te Teteringen, C.L. Stulemeijer industrieel te Teteringen,
P. Eras koopman te Tilburg en M.A. Völker burgemeester van Veghel. Het kapitaal bedroeg
f.1.000.000,- waarvan 50% geplaatst was. Dit bedrag vertegenwoordigde de inbreng van de
fabriek. Alle aandelen stonden op naam van de exploitatiemaatschappij.
In de jaren twintig kreeg de steenindustrie last van de economische crisis met voor de arbeiders
verlaagde lonen en voor de ondernemers sterk verminderd rendement. De steenfabriek
Udenhout wist zich door voorbeeldig management, heldere visie, effectieve besluitvorming en
scherpe kostenverminderingen staande te houden.
De steenfabriek St.-Joseph kwam niet uit de problemen. Uiteindelijk werd in 1928 de produktie
stilgelegd. De naastgelegen steenfabriek Udenhout kocht het bedrijf op en heeft de ovens in
1929 weer in gebruik gesteld.
De steenfabriek maakte in de Tweede Wereldoorlog moeilijke jaren door en had forse schade
opgelopen. Vooral de aanvoer van steenkool en het tekort aan personeel vormden de
problemen. Het jaarverslag van 1945 vermeldt een verlies van f.47.000,-. In 1948 draaide de
fabriek weer op volle kracht en de gehele produktie wordt tegen goede prijzen afgezet. De winst
bedroeg bijna een ton en het uitgekeerde dividend was 6%. In 1950 werd een kunstmatige
drogerij gebouwd, die de helft van de produktie kon verwerken.
In 1946 volgde J.M.A. van Ginneken de heer C.B. Mols op. Van Ginneken zocht voortdurend
naar verdere uitbreiding. In 1958 kwam er een vlamoven met een capaciteit van 25 miljoen
stenen op jaarbasis. Commissaris van de Koningin Jan de Quay, de latere minister president,
stelde de oven in gebruik. In die jaren heeft men de ringovens gesloopt. In 1962 voerde men
belangrijke wijzigingen door in de juridische structuur en in de statuten van de
exploitatiemaatschappij teneinde een kapitaaluitbreiding mogelijk te maken. Het benodigde
bedrag was 4 miljoen gulden, waarvan 1 miljoen geplaatst en gestort. De nieuwe aandelen waren
aandelen aan toonder. Het doel van de vennootschap was: “Het exploiteren of doen exploiteren,
huren en verhuren van fabrieken van bouwstenen en vuurvaste stenen, met alles wat daarmee in
de ruimste zin in verband staat en het deelnemen in bestaande of op te richten zaken, die
hetzelfde of een aanverwant doel beogen”. In 1964 kwam de besteding van het verworven
vermogen aan de orde. Men stond voor de keus van uitbreiding van het bestaande
fabriekscomplex, het kopen van een fabriek elders of het bouwen van een nieuwe fabriek. Men
koos voor bouwen. Dat gebeurde te Maren aan de Maas, waar een moderne tunneloven verrees
met een capaciteit van 20 miljoen stenen per jaar. In 1965 overleed de heer van Ginneken
plotseling. Zijn opvolger was de heer D.J.P.Wesseling.
Het Britse bedrijf Ibstock Johnson Ltd. Nam in 1973 het aandelenpakket over. Dat bedrijf startte
in november 1976 onderhandelingen met vier andere steenfabrieken over een fusie. Het ging om
de steenfabriek Van Wijck BV te Heteren en de drie steenfabrieken De Ruiterwaard te Tricht,
Gameren en Herwijnen. Men besloot alle bedrijven onder te brengen in de dochtermaatschappij
Maypole BV en te werken onder de naam RUGA BV. De gevormde RUGA-groep telde 400
werknemers en fabriceerde ongeveer 150 miljoen bakstenen en 180.000 m² plavuizen per jaar.
1981 en 1982 waren jaren van grote verliezen. Er was sprake van een crisis in de bedrijfstak met
lage afzet, hoge voorraden en dalende prijzen. Ibstock verkocht de bedrijven aan Redland
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Bredero Baksteen CV. Vier van de zes fabrieken werden onmiddellijk dan wel op korte termijn
gesloten. Het management van de resterende twee fabrieken, waaronder die in Udenhout,
zetelde bij Bredero Bouwbedrijven in Haaften. Men benoemde Ir. P. Schouwenburg tot
directeur. In 1988 ging Bredero failliet. De steenfabrieken werden ondergebracht in Teewen BV
te Tegelen. In het kader van nieuwe saneringsplannen wilde de directie in 1989 de steenfabriek
Udenhout sluiten. De ondernemingsraad verzette zich tegen dit voorgenomen besluit en bereikte
dat de steenfabriek van Udenhout kon worden verkocht aan A.J.M. Hendricks, steenfabrikant te
Gilze. Deze verkocht de fabriek binnen een jaar aan de Belgische steenbakkersfamilie Desimpel
en zo ontstond de Baksteengroep DESIMPEL Nederland. In 1993 kwam een saneringsakkoord
voor de Nederlandse Baksteenindustrie tot stand. In dat kader is de Udenhoutse fabriek
gesloten. Uit respect voor de rijke cultuurhistorische waarde van de steenfabriek en de gevoelens
van de oud-medewerkers en andere belanghebbenden is bij de sluiting van de fabriek de oven
nog éénmaal in werking gesteld. Bij die gelegenheid hebben 10 bekende keramisten de oude
oven gebruikt voor het vervaardigen van diverse keramische kunstwerken. Commissaris van de
Koningin F. Houben opende de daaraan gekoppelde tentoonstelling.
Het doek viel na 150 jaar steenfabricage in Udenhout. Wat rest is het fabrieksterrein met zijn
gebouwen. De vlamoven, de drogerij en de produktiemachines zijn gesloopt. In het landschap is
nog te zien waar ooit de leemwinning heeft plaats gevonden. De leemputten zijn een schitterend
natuurgebied geworden, dat wordt beheerd door Brabants Landschap. De tijd zal verhullen waar
eens veel zweetdruppels zijn geplengd, waar handvormers de karakteristieke rode
handvormstenen maakten, die nu nog heel veel gebouwen en gevels in binnen- en buitenland
sieren.
Familierelaties
Tot slot van dit hoofdstuk enkele opmerkingen over de Udenhoutse middenstand en hun
onderlinge familierelaties. De middenstand was een gesloten economische stand. De meesten
waren financieel sterk en huizenbezitter. De middenstand was in de bestedingen gereserveerd,
want in de vooroorlogse jaren was het verstandiger om welstand niet openlijk te tonen. Je zou zo was de mening- te veel verdienen en dus te duur zijn, en dan had je zo veel klanten verloren.
Een uitspraak die wel eens te horen was “Van mij zal de middenstand geen lakschoenen dragen”
spreekt boekdelen. Ik spreek hier bewust over welstand, want welvaart was er in Udenhout niet
te vinden. Welvaart in de vorm van uitbundig ondernemerschap zag je eigenlijk alleen bij de
steenfabriek, de Boerenbond en de melkfabriek. De Udenhoutse middenstander en boer zat op
zijn geld, hij kocht eventueel huizen of grond, maar echt investeren zat er niet in.
Uitzonderingen op deze regel zijn Koekfabriek Victoria van de gebroeders Van de Ven en Houtzagerij Van de Voort. Het werkgebied van de Udenhoutse middenstanders bestond buiten
Udenhout en Biezenmortel ook uit Berkel. De Berkelnaren konden het niet altijd zo goed vinden
met de Udenhoutse middenstanders, die in hun ogen verwaand waren of zoals iemand ‘t mij ooit
zei: “De Udenhoutse middenstand bracht brood rond met een hoge hoed op”.
In het navolgend schema zijn de familierelaties van de Udenhoutse middenstand in de
vooroorlogse jaren in kaart gebracht.
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Hoofdstuk 7
EEN DORP WAAR HET GOED WONEN IS
Wim Maarse

De nabijheid van drie aantrekkelijke natuurgebieden, de Loonse en Drunense duinen, d’n Brand en
de leemputten, staat alleen al garant voor een prettige woonomgeving. Vanaf het moment, dat
Udenhout een zelfstandige gemeente werd, heeft de plaats zich ontwikkeld tot een gemeenschap
waarop iedere inwoner trots mag zijn. Die ontwikkeling is nog versterkt door de goede algemene
voorzieningen: onderwijs, gezondheidszorg, sport en cultuur.
I. ONDERWIJS
Openbaar onderwijs
Zoals in alle dorpen en steden van de Generaliteitslanden (onder andere de huidige provincie
Noord-Brabant) werd na de Vrede van Munster (1648) ook in Udenhout het openbaar onderwijs
bevorderd. Veel is er niet over bekend. Uit een archiefstuk kennen we de naam Jan van Riebeeck,
die in 1657 in Udenhout niet alleen de functie vervulde van koster (van de protestantse kapel), maar
ook de opdracht had om de jeugd te onderwijzen.
In het midden van de 18e eeuw liet onderwijzer Christiaan Broekman op kosten van de gemeente
nog al eens wat opknappen aan zijn school: deuren en kozijnen (1759), het dak (1761). Zijn
opvolger, zoon Daniël Broekman, beleefde het genoegen, dat de gemeente (toen nog Oisterwijk)
besloot om tot nieuwbouw over te gaan. Die nieuwbouw kwam op de plaats waar later het raadhuis
verscheen. Op 30 december 1773 werd het werk aanbesteed. Uit het bestek -de tekeningen zijn
verloren gegaan- blijkt, dat de onderwijzerswoning een grote en een kleine kamer, een opkamer,
een keuken en een achterkeuken, een zolder en een kelder bevatte. Aan het woonhuis bouwde men
een schoollokaal. De hele bouw kostte 2160 gulden. De financiering kwam rond via een lening en
een extra personele heffing bij de Udenhoutse bevolking. Daniël Broekman heeft meer dan 25 jaar
in zijn nieuwe schoolhuis gewoond en gewerkt. Hij stierf in 1800, zijn opvolger was Arnoldus
Mutsaerts. In 1806 begon Christiaan Kuypers uit Ravenstein zijn loopbaan als dorpsonderwijzer in
Udenhout. Hij kocht in 1826 de “Kleine Strijdhoef”. Toen de Gedeputeerde Staten in 1839 een
onderzoek lieten doen naar de toestand van de scholen, meldde de gemeentesecretaris van
Udenhout, dat het dorp 1932 zielen telde en een leerlingenaantal had van 260. De leerlingen waren
verdeeld over 3 klassen, die samen in één lokaal les kregen van één onderwijzer. Het lokaal was
13,7 meter lang, 6,3 meter breed en 3 meter hoog. Het meubilair bestond uit 11 tafels en 4 banken.
De onderwijzer had ook leermiddelen, te weten 9 leestafels “Van Pruisen”, een letterkast, 3 borden
met letters, 2 zwarte borden en een stel maten en gewichten. De school verdween in 1849 met de
bouw van het Udenhouts raadhuis werd. Aan de achterzijde van het raadhuis kwam een nieuwe
onderwijzerswoning met schoollokaal (18,66 m lang en 10,16 m breed), waarvan de ingang aan de
Schoorstraat lag. Het toenmalige hoofd van de school, Paulus Borsten (1812-1879) kreeg in 1853
een extra toelage om een hulpkracht aan te stellen. In de winter telde de school 300 leerlingen, in de
zomer 100. Bij de school had Borsten ook een internaat; een internaatsleerling was de latere pastoor
van Eijl.
In 1863 begonnen de Zusters van Liefde uit Tilburg in de leegstaande pastorie aan de
Kreitenmolenstraat een meisjesschool, reden waarom Borsten de gemeenteraad voorstelde om de
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openbare school in te krimpen. Toen ook de Fraters van Tilburg in 1901 begonnen met een
jongensschool, was het lot van de openbare school beslist. In mei 1905 telde zij nog maar 5
leerlingen. Waarnemend hoofdonderwijzer A.F. van Gurp werd met ingang van 1 februari 1906
ontslagen en de school werd officieel per 1 juli 1906 opgeheven. Udenhout kent vanaf dat moment
alleen het zogenaamde bijzonder onderwijs.
In 1988 is het openbaar onderwijs in Udenhout opnieuw ingevoerd. In het gebouw van de
voormalige kleuterschool “het Hobbelpaard” in de wijk Achthoeven begon “de Mussenacker” met
een Jenaplanschool.
Bijzonder onderwijs
Het onderwijs in Nederland kent twee richtingen: het openbaar onderwijs, waarvoor de
Rijksoverheid -via de gemeente- volledig verantwoordelijk is, en het bijzonder onderwijs, waarvoor
een eigen schoolbestuur de verantwoording draagt. Het bestuur van een instelling voor bijzonder
onderwijs wordt bijvoorbeeld samengesteld door het kerkbestuur. Het openbaar en bijzonder
onderwijs waren voor de wet niet gelijk gesteld. Dat betekende onder andere dat de overheid het
bijzonder onderwijs niet volledig financierde. Pas de grondwetswijziging van 1920 regelde na een
lange onderwijsstrijd de gelijkstelling in artikel 23 en vanaf dat jaar vergoedde de overheid alle
kosten voor het bijzonder onderwijs.
Van Felixschool tot Basisschool Achthoeven
Op verzoek van pastoor Felix Cuijpers kwamen in 1862 drie leden van de congregatie van de
Zusters van Liefde uit Tilburg naar Udenhout. De pastorie aan de Kreitenmolenstraat stond leeg en
daar richtten de Zusters van Liefde een kapel, een eetzaal en woonruimte in, terwijl zij de
paardenstal tot twee schoollokalen ombouwden. Dit is het begin van het Felixgesticht waar het
onderwijs aan meisjes en de zorg voor de zieken en bejaarden samen gingen. Onder leiding van
zuster Wilhelmina, overste en hoofd van de school, werden zowel het klooster als de school
uitgebreid. Pastoor Petrus van de Wal gaf opdracht de school uit te breiden tot 8 klassen. Zijn
opvolger, pastoor Everardus van der Heijde, liet een naaischool en een bewaarschool bouwen en
liet een ommuurde speelplaats aanleggen (1901).
In 1940 deed het kerkbestuur het voorstel aan de zusterscongregatie om het schoolgebouw over te
nemen; het hoofdbestuur van de zusters ging niet op dit voorstel in “met het oog op de slechte
staat der gebouwen en de grote onkosten der verbetering”. Hier lag waarschijnlijk de oorsprong
van het grote onderwijsconflict in Udenhout in de jaren 1968, 1969 en 1970 (zie hoofdstuk 4). De
gebouwen waren zo slecht, dat zelfs in de kamerleden er vragen over stelden. Uiteindelijk kwam er
nieuwbouw.
De kleuterafdeling van de meisjesschool had al vanaf 1965 onderdak in het gebouw van de
vroegere landbouwschool (naast de Melkfabriek). In 1970 kwam de nieuwe kleuterschool “het
Fonteintje” aan de Koestraat. Drie jaar later verhuisde de Felixschool, die tegelijkertijd gemengd
werd, naar de wijk Achthoeven. De kleuterschool “het Hobbelpaard” werd in 1971/1973 ook daar
gerealiseerd, verbonden aan de basisschool Achthoeven. Het schoolgebouw van het Felixgesticht is
in 1974 afgebroken. Het klooster diende tot 1991 nog als kloosterbejaardenoord van de Zusters
van Liefde. Van 1991 tot 1994 was het vroegere Felixgesticht een asielzoekerscentrum. In 1995 is
het gehele gebouw gesloopt; het terrein gebruikt men nu voor woningbouw.
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Met ingang van 1 augustus 1985 is de nieuwe wet op de basisschool van kracht geworden. Vanaf
die datum bestaan er geen aparte kleuter- en lagere scholen meer, maar alleen nog de basisschool.
De klas is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor de ‘groep’. Groep 8 van de basisschool is wat
vroeger de 6e klas van de lagere school was. De kleuterscholen gingen op in de basisschool.
Van Petrusschool tot Basisschool de Wichelroede
Op donderdag 9 mei 1901 begonnen de Fraters van Tilburg les te geven aan jongens in een nieuwe
school naast de kerk. Het gewone schoolgeld was door de pastoor op hoogstens 30 cent per maand
gesteld. Verreweg de meeste ouders namen daar genoegen mee, sommigen zouden 20 of 10 cent
betalen, de arme mensen niets.
Het schooltje was nog beperkt tot 2 klassen, maar groeide tot 1920 uit naar 7 klassen. In 1912
kwam de eerste leken-onderwijzer, Jan van den Burg, die na 44 dienstjaren in 1956 met pensioen
ging.
Veel fraters zijn onderwijzer geweest in Udenhout; de eerste frater-directeur was Arsenius
(Lammers), de laatste frater Wendelinus, beter bekend als frater Neijnens.
Bij de school hoorde een fraterhuis, nu de communiteit “De Vuurhaard”, gelegen vlakbij de school,
de kerk en het patronaat, want naast het onderwijs op de Petrusschool waren de fraters ook actief
in wat nu het jeugd- en jongerenwerk heet. Ze gaven ook landbouwonderwijs.
De verantwoording voor de scholen lag vele jaren bij het kerkbestuur. Vanaf 1969 ontstond er een
zelfstandig RK schoolbestuur. De naam van de Petrusschool veranderde in 1985 ten gevolge van
de nieuwe wet in RK Basisschool “Zeshoeven”. In de nieuwbouwwijk De Kuil bestond een nieuwe
school, “De Vlonder”, die met de basisschool “Zeshoeven” fuseerde tot de “De Wichelroede”. De
onderbouw zit in 1996 in De Kuil, de middenbouw in de Van Heeswijkstraat en de bovenbouw in
de voormalige kleuterschool “het Fonteintje”.
Onderwijs in Biezenmortel
In 1920 riep men een stichting in het leven om een Rooms Katholieke bijzondere school op te
richten in het dan kersverse kerkdorp (tussen 1920 en 1921 werd het capucijnenklooster gebouwd).
Dat er in Biezenmortel toch een openbare school kwam, had een financiële reden. Bij de oprichting
van een openbare school kon men een bijdrage van het Rijk krijgen voor een kwart van de totale
bouwsom. Op 23 juli 1921 werd de bouw gegund aan aannemersbedrijf J. Snellen uit Haaren.
Naast de school is een onderwijzerswoning gezet. Per 3 december 1921 startte de school. Tot
hoofd was benoemd M.P. van Iersel, als leerkrachten mej. M. van Loon en de heer Horsten. Na 3
jaar vond de overdracht van de openbare school aan de St.-Josephstichting plaats en kreeg de naam
Franciscusschool. In 1925 begon er ook een bewaarschool voor kinderen die nog niet leerplichtig
waren (onder de 6 jaar). Op de lagere school zaten in de dertiger jaren 118 leerlingen en op de
bewaarschool 18.
De grote gebouwen in Biezenmortel zijn, zoals elders, in de oorlog gevorderd door de Duitsers; de
school moest doorgaan en overal werden “noodlokalen” gevestigd: in het klooster, op Assisië of in
de stal van een boerderij. Vlak voor de bevrijding, in de nacht van 4 op 5 september 1944 gingen
school en Derde-Ordehuis in vlammen op, aangestoken door de Duitsers. Een nieuwe school staat
er al in september 1945; in 1953 is die te klein en dus komt er een uitbreiding. In 1983 neemt
Biezenmortel een nieuwe kleuterschool in gebruik, de St.-Agneskleuterschool, die inmiddels al weer
is gesloopt. De oude Franciscusschool is in 1992 gedeeltelijk vervangen door nieuwbouw.
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Middelbaar onderwijs
De Udenhoutse jeugd was voor het middelbaar onderwijs aangewezen op Tilburg, Oisterwijk en
Vught.
De eerste lyceumgangers in de jaren 30 gingen in Tilburg naar het St.-Odulphuslyceum. Daaronder
Harrie van de Plas, Kees van Iersel van de Franse Boer en Theo en Rinus van Oss, de zonen van
het hoofd van de landbouwschool.
De eerste LTS, de Aloysius-MAVO, het Theresialyceum, het Pauluslyceum, het
Cobbenhagencollege en het Maurikcollege zijn voor veel Udenhouters herinneringen aan veel
huiswerk, strenge leraren, moeilijke examens, lange vakanties en eerste brutale stappen naar
volwassenheid. Sommige jongens gingen naar de opleiding van de fraters in Goirle of naar het klein
seminarie voor de priesteropleiding Beekvliet in Sint-Michielsgestel.
Udenhout kende zelf twee onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs: de Landbouwschool
en de Huishoudschool, waar vele jongelui uit de buurgemeenten naar toe kwamen.
Landbouwonderwijs
Als vervolg op het lager onderwijs konden de boerenzonen naar de landbouwschool. In 1932 werd
vlakbij het pakhuis van de Boerenbond en de Zuivelfabriek St.-Isidorus een school gebouwd. De
heer G.J. van Oss is het eerste ‘hoofd’ en hij start in september 1933 met 73 leerlingen. De meeste
Udenhouters zullen de landbouwschool in verband brengen met meester Van Rijsewijk, opvolger
van meester Van Oss. In 1965 vond de verhuizing naar een nieuw schoolgebouw aan de
Zeshoevenstraat plaats. Door tekort aan leerlingen is de school in 1974 opgeheven. Het jeugd- en
jongerenwerk heeft het gebouw vele jaren gebruikt als jongerencentrum en inmiddels is er
woningbouw voor in de plaats gekomen.
Huishoudonderwijs
Van 1948 tot 1971 was er, in aansluiting op de 6e klas voor meisjes een mogelijkheid om nog wat
langer te leren op het VGLO (Voortgezet Lager Onderwijs), de 7e klas. Deze voortzetting
veranderde in 1951 in een zogenoemde “huishoudschool ten plattelande”. De lessen werden op
drie plaatsen gegeven: achter het gemeentehuis, in het patronaat en in de Felixschool. In 1961
kwam er een nieuw onderkomen voor de huishoudschool in de Zeshoevenstraat. Het was de Mater
Christi School, die slechts heeft bestaan tot 1971. Het gebouw heeft daarna dienst gedaan als
dependance van de Petrusschool. Nu staat er De Peppel, waar onder andere de bejaardensoos, de
peuterspeelzaal, STUVO, het maatschappelijk werk en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk zijn
ondergebracht.
Mater Amabilisschool
In 1956 is in navolging van een landelijke ontwikkeling in Udenhout een Mater Amabilisschool
gesticht. Een plaatselijk stichtingsbestuur organiseerde voor werkende meisjes een scholings- en
vormingsaanbod in de avonduren. De stichting kreeg subsidie van de Rijksoverheid en van de
gemeente. Voor het onderwijspakket kon men gebruik maken van het gebouw, het personeel en de
leerstof van de Huishoudschool. Het vormingsdeel was zeer gevarieerd: van bloemschikken tot
schouwburgbezoek. Voor vormingslessen werd geen gebruik gemaakt van de Huishoudschool
maar van een barak aan de Van Heeswijkstraat achter de brandweerkazerne. De eerste leidster was
Greet Sweens. Zij werd in 1958 opgevolgd door Lia Holland, die ook vorm moest geven aan een

134
initiatief van burgemeester Verhoeven en pastoor Prinsen om een plaatselijke gezinszorg te
organiseren. Elk jaar volgden ongeveer 50 meisjes de tweejarige opleiding.
In 1964 kon men de Mater Amabilisschool opheffen omdat er toen voldoende andere
opleidingsmogelijkheden waren. De gezinszorg en het daarmee samenhangende maatschappelijk
werk gingen op in regionale verbanden.
Uit dezelfde tijd en sfeer stammen ook het jeugd- en jongerenwerk, dat nog voortbestaat in de
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, en het welfarewerk, dat nog steeds zelfstandig werkt voor de
ouderen.
Onderwijs voor volwassenen
Eind jaren 70 gaf de Werkgroep Maatschappelijke Dienstverlening de eerste aanzet voor het
organiseren van cursussen aan volwassenen, onder andere door het verzorgen van taallessen aan
gezinnen van buitenlandse werknemers. Vanuit de groepen die hieraan hadden deelgenomen,
kwam de behoefte om daar een meer permanent karakter aan te geven. In 1980 ontstond de
Werkgroep Cursussen Voor Volwassenen om hiervoor de mogelijkheden te onderzoeken. Eind
1980 startten al cursussen, waaronder de talen een belangrijke plaats innamen. Een 70-tal cursisten
nam hieraan deel. Toen in het tweede jaar het cursistenaantal verder groeide, werd het plan
geopperd om een stichting in het leven te roepen, die op 15 september bij notariële akte de
Stichting Cursussen voor Volwassenen Udenhout” ging heten. Het cursusaanbod voor het jaar
1982-1983 bestond uit aardrijkskunde, staatsinrichting, moderne wiskunde en een aantal talencursussen. In de loop van de jaren 80 kon het bestuur een steeds ruimer en gevarieerder aanbod
realiseren. Een creatieve cursus zoals poppen maken en ook video en computer (Hoe word ik de
computer de baas?) ontbraken niet. Tuinverzorging en koken zijn vaste onderdelen van het
programma. In 1987 ging het aantal cursussen van 20 naar meer dan 40. Een ruimer aanbod kwam
er vooral op creatief gebied (kalligrafie en bloemschikken) en op het gebied van hobby’s (bridge en
yoga). Ook de belangstelling voor de kunst werd gehonoreerd (kijk op kunst) en zelfs een talencursus Russisch stond op het programma. Toen het deelnemersaantal in 1988 de 200 had
overschreden, was voor het bestuur het moment gekomen om naar een meer eigentijdse en
aansprekende naam te zoeken. Op 12 april 1989 veranderde de stichtingsnaam bij notariële akte in
Stichting Udenhouts Volwassenen Onderwijs, kortweg STUVO.
Anno 1996 zijn er jaarlijks ruim 400 cursisten.

II. GEZONDHEIDSZORG
De Eikelaar
De Zusters van Liefde verzorgden vanaf 1862 in hun ziekenvleugel ouden van dagen. Deze
“kostmensen” logeerden in het Felixgesticht. Ze hadden er afzonderlijke slaap- en recreatiezalen.
Voor minder vermogenden sloten de zusters contracten af met de gemeente.
Het was pastoor Prinsen die in de jaren 60 het plan bedacht om op het kermisterrein van Udenhout
aan de Slimstraat woningen te bouwen. Er was toen een grote woningnood en de pastoor wilde een
serie kleine woningen bouwen voor bejaarden. Toen “Huize Felix” een opnamestop aankondigde
was er een gegronde reden om er een “echt” bejaardenhuis te gaan bouwen.
Op 4 augustus 1964 ontstond de Stichting Eikelaar. Notaris P. Huenges schonk het benodigde
startkapitaal van f.100,-. Het bestuur bestond uit dokter Ten Horn (voorzitter), pastoor Prinsen
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(penningmeester), burgemeester Verhoeven, Mevr. Huenges en Ad Verhoeven. In talrijke vergaderingen moest het pas aangetreden bestuur veel werk verzetten om aan de nodige vergunningen en
financiën te komen. Op 3 december 1964 ontving men van de provinciale commissie voor
bejaardenzorg de vergunning om de bouw van een bejaardenhuis in Udenhout tot stand te
brengen. Op 12 april 1967 kon eindelijk de eerste paal geslagen worden. Het verhaal gaat dat dokter
ten Horn dat zo fanatiek deed dat de hele hei-stelling omviel. Om verdere rampen te voorkomen
nodigde men mevrouw Huenges uit om de vlag te hijsen bij het bereiken van het hoogste punt. Op
27 augustus 1968 kwamen de eerste bewoners hun intrek nemen; dat was het echtpaar Timmermans-Mallens. “Ja, toen kon je nog kiezen, want de belangstelling voor het wonen in het nieuwe
bejaardenhuis was nog niet zo bijster groot. Ik zal het nooit vergeten”, vertelt de 83-jarige meneer
Timmermans, “het was toen Udenhoutse kermis. We waren erg blij dat we in het bejaardenhuis
woonden en alle ongemakken van de nieuwbouw, die op vele plaatsen nog moest worden
afgewerkt, namen we op de koop toe. Een grote bouwkeet belemmerde ons uitzicht, voor de
tuindeur was het een modderpoel, de kapel was na 2 maanden pas gereed en veel appartementen
moesten nog worden schoongemaakt voor bewoning” (interview 1980).
De officiële opening van de Eikelaar vond plaats op 3 juni 1969 door Johan Kaart. Deze woonde
in villa “Vilderbosch” op Runsvoort.
Voordat de eerste bewoners hun appartement konden betrekken, trad op 15 juni 1968 mej. P.van
den Bosch in dienst als directrice en op 19 juni 1968 pastoor L. van Delft als inwonend priester met
de titel van rector. In augustus 1970 benoemde het bestuur de heer A. Verhoeven tot administrateur. Op 26 juni 1979 trad de heer E. de Vries aan als directeur. Zijn eerste ingrijpende
verandering was de bouw van de recreatiezaal boven de hal..
Vervolgens verrezen er rondom het bejaardenhuis diverse bejaardenwoningen, die zelfstandige
wooneenheden zijn, maar toch verbonden met de Eikelaar. Op 2 februari 1983 zijn de eerste 44
bejaardenwoningen opgeleverd.
Bij het 15-jarig bestaan wordt de hal van de Eikelaar verrijkt met een uniek wandkleed. Op zaterdag
17 september 1983 is het fraaie kunstwerk aangeboden aan het bestuur, dat het met dank en veel
bewondering aanvaardt. Bestuurslid pastoor Prinsen heeft een ontwerp gemaakt, kleurig en
symbolisch. Centraal staan de 12 sterrenbeelden, die volgens oude verhalen het levenslot van de
mensen bepalen. De verbinding met Udenhout en Eikelaar is gelegd door het wapen van
Udenhout, het beeld van de parochiepatroon Sint-Lambertus en de vlaggen van Udenhout en
Nederland. Deze in fijn borduurwerk uitgevoerde afbeeldingen zijn gevat in een kleurig geheel van
antieke versieringsvormen. Acht dames hebben menig uur besteed aan dit unieke groepswerk. De
sterrenbeelden werden geborduurd door de dames Van den Bersselaar en Van Dommelen, terwijl
het overige borduurwerk werd gedaan door de dames Aarts, Beerendonk, Gerrits, Heessels, van
Lier en Den Ouden.
Op 23 december 1984 gaan de besturen van Eikelaar, Haarensteijn (Haaren) en de Leienhof
(Helvoirt) akkoord met het onderzoek naar de mogelijkheid om tot samenwerking te komen. Dit
besluit heeft ertoe geleid dat op 30 juni 1987 “De Kreite” is opgericht. Op 25 juni 1993 fuseert “De
Kreite” met Torentjeshoef (Berkel-Enschot).
Het Wit-Gele Kruis
De R.K. Vrouwenbond van Udenhout heeft het initiatief genomen om de vereniging “Het WitGele Kruis” op te richten, daarbij gesteund door een krachtige aanbeveling van pastoor van Eijl.
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De pastoor maakt voor het eerst melding van het besluit tot oprichting van het Wit-Gele Kruis op
26 maart 1924. Dokter J. Lobach en J. van Zon vormen per 1 januari 1925 een voorlopig bestuur,
dat zich gaat bezighouden met de statuten en het huishoudelijk reglement. Al op 2 januari begint
Victorie Buijs als wijkverpleegster. Een van de oudste documenten van de vereniging is het verzoek
van J.Lobach en J.van Zon aan Hare Majesteit de Koningin om de statuten goed te keuren. Het
request is van oktober 1925; de statuten worden goedgekeurd en in de Nederlandsche
Staatscourant gepubliceerd op 22 januari 1926.
Artikel 1 van de statuten omschrijft de functie van de vereniging: “In de parochie Udenhout is voor
de gemeente Udenhout zelfstandig opgericht de vereeniging “Het Wit-Gele Kruis”, R.K.
Vereeniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging”. De concrete taakomschrijving luidt:
“Verplegen van zieken thuis, verzorgen van kraamvrouwen, beschermen van zuigelingen en
bestrijden van tuberculose”.
Voor het uitlenen van verpleegartikelen heeft zuster Buijs een magazijn in haar woonhuis.
Lid van de vereniging kunnen worden: “Alle hoofden van R.K. gezinnen, die hun
godsdienstplichten naar behoren vervullen, een goed zedelijk gedrag hebben en door het bestuur
bij meerderheid van stemmen worden aangenomen” (Huishoudelijk Reglement 1925). De leden
kunnen kiezen voor drie klassen, elk met een eigen contributie. Klasse I betaalt in 1925 f.10,- per
jaar, klasse III f.2,-. In 1927 zijn vrijwel alle gezinnen lid van het Wit-Gele Kruis. Eenmaal per jaar
legt het bestuur verantwoording af aan de leden in een algemene ledenvergadering.
De vereniging gaat met de tijd mee.
In 1930 stelt het Wit-Gele Kruis zuster Wender aan als wijk- en kraamverzorgster.
De gemeente koopt in 1948 de houten barak, die in 1944 achterbleef op het terrein van de GAS en
bestemt die als wijkgebouw.
Om de bouw van een nieuwe huisvesting aan de Zeshoevenstraat te financieren schrijft het bestuur
in 1956 een renteloze obligatielening uit. Het nieuwe wijkgebouw gaat in 1957 open.
De taak van de wijkverpleegsters wordt omvangrijker en ook de samenwerking met andere taken
van de gezondheidszorg groeit. In het jaarverslag van 1960 bijvoorbeeld staat de opsomming van
de werkzaamheden van de zusters Wender en Bastiaansen: wijkverpleging aan huis, zorg voor
kraamvrouw en baby in nauwe samenwerking met Mej. Van der Sterren, kraamhulporganisatie met
het kraamcentrum in Waalwijk, zuigelingenhuisbezoek, consultatiebureau met dokter L. DijkerLobach, de activiteiten in het wijkgebouw in Udenhout en de dependance in Biezenmortel.
Een belangrijke taak is ook de opleiding van de E.H.B.O.-ers.
Per 1 januari 1993 is de vereniging “Het Wit-Gele Kruis” van Udenhout opgegaan in “Thuiszorg
Midden-Brabant”.
E.H.B.O.
In 1932 richtte dokter Lobach samen met de wijkverpleegster zuster Buijs een E.H.B.O.-vereniging
op. De vereniging mocht in het Udenhoutse Roomsche Leven niet gemengd zijn. Vandaar dat op
de oudste foto uit 1934 rondom dokter Lobach en zuster Buijs alleen mannen staan.
Bij het vijftigjarig bestaan in 1982 telde de vereniging 70 leden.

III. BELANGENORGANISATIES
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Vanaf eind 19e eeuw hebben de diverse economische groeperingen hun eigen belangenorganisaties,
in Udenhout van oudsher herkenbaar aan de diverse standsverenigingen van boeren,
middenstanders en arbeiders.
De Boerenbond
De boeren organiseerden zich allereerst economisch in coöperatieve organisaties zoals de
Boerenleenbank (1899), de Boerenbond (1902) en de Melkfabriek (1916). Vanuit deze organisaties
kregen gezamenlijke belangen gestalte in diverse activiteiten zoals landbouwonderwijs en
fokverenigingen. De Boerinnenbond, opgericht op 21 november 1928, heeft in de tijd een
prestigieus allure gekend. De boerenjongeren organiseerden zich in de KPJ (Katholieke
Plattelandsjongeren), die tot op de dag van vandaag organisator is van de jaarlijkse Zeskamp.
Het schrijversteam van Heemcentrum ‘t Schoor brengt in 1999 het boek “Over d’n Boerenstand” uit bij gelegenheid
van 100 jaar Boerenleenbank/Rabobank. Daarin zal zeer uitvoerig worden ingegaan op alle boerenorganisaties.

De winkeliersvereniging
De middenstand heeft zich voor het eerst georganiseerd in 1907. Op 24 mei van dat jaar bundelden
zij hun belangen in een afdeling van de landelijke organisatie “De Hanze”. Deze was in het
bijzonder bestemd “voor ambachtsbazen, bakkers en winkeliers”. Tot de eerste bestuursleden
behoorden Pieter van Dam, voorzitter van het bakkersgilde, en Jan Brok, voorzitter van het SintJacobusgilde van klompenmakers. De middenstand is nog altijd goed georganiseerd in de
winkeliersvereniging, die verantwoordelijk is voor de jaarlijkse winkeliersactie rondom Sinterklaas
en Kerstmis.
Vakorganisaties
Door de ontwikkeling van de techniek (de tweede industriële revolutie) aan het einde van de vorige
eeuw, ontstonden andere arbeidsverhoudingen. Het personeel van grote fabrieken, bijvoorbeeld de
Tilburgse textielarbeider, ging zich organiseren in een eigen vakbond. De oudste vakbonden waren
socialistisch, maar na het verschijnen van de pauselijke encyclieken “Rerum Novarum” en
“Quadragesimo anno” gingen ook de katholieke arbeiders zich organiseren.
De Katholieke Arbeiders Bond (KAB) werd landelijk een machtige organisatie met veel plaatselijke
afdelingen. In Udenhout werden gevormd de Willibrordusbond voor spoorwegarbeiders (voor
1904), de Lambertusbond voor de steenovenarbeiders (8 juni 1908), de Sint-Antoniusbond voor de
arbeiders in de houtbewerking en de klompenmakerijen (26 januari 1912) en de Sint-Patriciusbond
voor de veld- en tuinarbeiders (23 november 1916). In het voorjaar van 1918 bundelden al deze
bonden hun krachten in “de Werkliedenbond”. Omdat begin deze eeuw vakbonden niet gemengd
mochten zijn, richtten de vrouwen hun eigen vereniging op, de Katholieke Arbeiders Vrouwen
(KAV). Dat gebeurde op 9 november 1921. Op die datum meldden zich 150 leden tijdens de
oprichtingsvergadering. De katholieke arbeiders jongeren organiseerden zich veel later, op 30
augustus 1931, in de kajotters en kajotsters van het KAJ, eerst onder de naam “De jonge
werkman”.
In de zeventiger jaren fuseerden socialistische, katholieke en protestants-christelijke
vakverenigingen tot de Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV), ook in Udenhout.
De vrouwenafdeling van het FNV is initiatiefneemster van de ‘kindervakantieweek’, in de tijd dat
de vakanties van de arbeiderskinderen niet meer kon zijn dan logeren bij oom en tante en thuis
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helpen bij het rooien van de aardappels. Het initiatief van de kindervakantieweek is inmiddels
overgenomen door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk.

IV. SPORT EN CULTUUR
Het patronaat
Sportbeoefening in clubverband heeft pas rond 1920 in de Brabantse dorpen enige betekenis
gekregen; het agrarische bedrijf eiste de volledige inzet van alle beschikbare arbeidskrachten.
Ontspanning vonden jongeren (en ook de ouderen) in “buurten” en kaarten. Soms lag er bij een
boerderij een beugelbaan, zoals te lezen is in de boeken van Antoon Coolen.
Na de invoering van de leerplichtwet (1901) begonnen de onderwijzers en de parochiegeestelijken
met de organisatie van het jeugdwerk. Ook in Udenhout. Vol trots beschrijft pastoor Petrus van
Eijl in zijn dagboek de oprichting op 15 augustus 1905 van een congregatie van jongelingen, de
St.Josephstichting. “Als ontspanningslokaal wordt benuttigd de Pauluszaal”, voor de geestelijke
oefening diende de kathechismuskapel en voor plechtige gelegenheden de kerk. In 1905 telde de
congregatie 58 leden. Men schafte een piano aan (f.150.-) voor de opleiding van zangers. Men
ondernam een poging om een fanfare te beginnen. Het “patronaat” had ook een klein sportterrein,
dat in het oprichtingsjaar al kon worden uitgebreid. Op 19 maart 1907 is er de eerste film vertoond
voor de scholen en de congregatie. Uitbreiding van het gebouw in 1909 met een toneelzaal bood
nog meer culturele mogelijkheden. Een meisjes-patronaat, waarvan de leiding was toevertrouwd
aan Cato van Rooij, Mina Berkelmans, Marie van Lamoen en Jans Piggen, kwam aarzelend op
gang. De meisjes herstelden in het patronaat onder leiding kleding en de pastoor gaf een half uur
godsdienstonderwijs. Men begon een kookschool. De leden van de jongenscongregatie kregen op
21-jarige leeftijd eervol ontslag en konden overgaan tot de “H. Familie” voor mannen en
jongelingen, die in 1910 was opgericht. Op 19 oktober 1913 is een nieuwe “Bid-, lees- en leszaal” in
gebruik genomen, een gebouw dat in de volksmond het Patronaat wordt genoemd. De zaal werd
2x per week opengesteld voor congreganisten en “Eere congreganisten, die zich met lectuur,
zelfherhalingsonderwijs, tekenen of een vakstudie willen bezig houden”. In 1928 ging de pastoor
akkoord met het oprichten van de voetbalclub, de Rooms Katholieke Voetbalvereniging Sport
Staalt Spieren (RKVVSSS).
Tijdens de oorlog heeft het patronaatsgebouw onderdak geboden aan studenten van het
bisschoppelijk Klein-Seminarie van St.-Michielsgestel. Bij de bevrijding is het patronaatsgebouw
verwoest, en in 1946 begon de wederopbouw met als resultaat een grote gymzaal, een toneelzaal
met 420 vaste zitplaatsen, foyer en vergaderaccommodatie. Zowel het patronaat als de congregatie
verloren in de 60-er jaren hun functie. Het kerkbestuur verhuurde het gebouw aan een bierbrouwerij, die er “De Schelf” ging exploiteren. De zorg voor de ontspanningsmogelijkheden voor de
jongeren ging over naar de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. Het nieuwe “culturele centrum ‘t
Plein” nam in 1995 de functie van “De Schelf” over. Het herbouwde patronaat van pastoor van
Eijl is gesloopt. Alleen de sportzaal en de toneeltoren bleven over.
Bibliotheek
In zijn memoriaal maakt Pastoor van Eijl melding van de oprichting van een bibliotheek. Op 1
maart 1904 opent de pastoor een bibliotheek “tot uitleen van goede leesboeken”. De kapelaan
wordt directeur van de bibliotheek. Later wordt bij de bouw van het patronaat voorzien in een
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aparte leeszaal, vooral bestemd voor de leden van de St.-Jozefcongregatie, maar voor iedereen
toegankelijk.
Toen na de oorlog het sociale en culturele leven weer op de rails werd gezet, kon ook de
bibliotheek weer worden opgestart. De bibliotheek werd ondergebracht in de oude dokterswoning
vooraan in de Kreitenmolenstraat, waar nu opticien Van den Bersselaar is gevestigd. Op 22 oktober
1962 opende burgemeester Verhoeven een nieuw pand op de hoek van de Zeshoevenstraat en de
Tuinstraat. De dagelijkse leiding kwam in handen van professionele krachten, die met behulp van
vrijwilligers het dienstenpakket alsmaar uitbreiden. Thans behoren ook videobanden en
computerprogramma’s tot de collectie. De bewoners van de Eikelaar kunnen gebruik maken van
een collectie van 300 banden. Er is een dienst ‘bibliotheek aan huis’ voor immobiele mensen. De
bibliobus zorgt voor de voorziening in Biezenmortel. Het aantal boeken in de bibliotheek bedroeg
in 1995 21.291 en in de bibliobus 5.000. Het aantal uitleningen in dat jaar was 114.601.
Verenigingen
Anno 1996 is Udenhout rijk aan verenigingen, van hele grote verenigingen zoals de voetbalclub en
de lawn tennis vereniging tot hele kleine verenigingen zoals de loterijclub “Op hoop van Zegen”.
Het hiernavolgend overzicht heeft niet de bedoeling compleet te zijn, maar wel om een beeld van
de verenigingsaktiviteiten in Udenhout te geven.
Toneelverenigingen
In 1900 is een mannenkoor opgericht onder de naam “Zangerslust”, in 1908 uitgebreid met een
afzonderlijke toneelvereniging. De naam veranderde men in “Zang- en Toneelvereniging Oefening
en Vermaak”, maar zij was beter bekend als “De Liedertafel”. Het gouden jubileum vierde de club
groots. Daarna trad het koor nog wel een paar keer op, bleef aanvankelijk bestaan als
gezelligheidsvereniging, maar verdween.
In 1951 is de toneelvereniging D.V.O. opgericht. De afkorting staat voor “Door Vrienden
Opgericht”. De eerste regisseur was Hein Janssen, de directeur van de Melkfabriek. In de jaren van
haar bestaan heeft de vereniging met zeer veel succes 25 stukken ingestudeerd en opgevoerd voor
volle zalen. In 1970 is de vereniging opgeheven wegens gebrek aan een goede toneelzaal.
In 1995 verkreeg Udenhout in “’t Plein” opnieuw een schitterende toneelaccommodatie. Een
aantal mensen was van mening dat er dan ook toneel moet worden gespeeld. Dat leidde tot
oprichting op 18 januari 1996 van toneelvereniging “Unents Volkstoneel”. De vereniging telt meer
dan 20 leden. De eerste uitvoering was het blijspel “Wie wil mijn man?”.
Gymnastiekvereniging DOS
Voor de oorlog was er een gymnastiekvereniging verbonden aan het patronaat van pastoor Van Eijl
met de naam Sint-Jozefs Gymnastiekvereniging DOS Udenhout. DOS betekent “Door Oefening
Sterk”. Deze vereniging moet al in 1914 hebben bestaan. Na de oorlog, in 1946, nam Huub Boom
het initiatief tot heroprichting van DOS, samen met kapelaan Simons en Willie Mulder.
Aanvankelijk alleen voor jongens. Gymnastiek in die tijd ging heel anders dan nu. Een gymuur
bestond uit gezamenlijke grondoefeningen, oefeningen op muziek en enkele toesteloefeningen. De
toestellen waren: ringen, brug gelijk, en matten. Een lange mat was er nog niet. Er werden gewoon
een paar matten achter elkaar gelegd. Tijdens de gymles droeg iedereen een lange broek met een
blouse. Iets anders mocht in het begin niet. Lies van de Plas kreeg het uiteindelijk toch voor elkaar
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dat er voor de meisjes ballonbroekjes gedragen mochten worden. Het opbollende deel stopte men
in de pijpen, zodat het net korte broekjes waren. Pas later kwamen de gympakjes. Bij wandel- en
fietstochten bestond het uniform uit een blauwe rok, tot over de knie, en een witte blouse, een
uniform dat tevens gedragen werd tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie naar St.-Vincentius.
Iedere meimaand fietsten de leden van DOS in uniform naar de St.-Jan in Den Bosch.
Oorspronkelijk waren er geen wedstrijden. Wel waren er in de beginperiode uitvoeringen op het
toneel en in de zomer buiten op de wei (waar nu “t Plein” is). Het waren uitvoeringen op muziek
met houten knotsen, hoepels en ook wel linten. Altijd hoorde er een standje bij. Dit was een
menselijke piramide.
Begin jaren vijftig begon men toch met sportieve krachtmetingen tegen andere verenigingen. In
1954 vond de eerste wedstrijd plaats tegen Taxandria uit Oisterwijk.
Sinds 9 augustus 1969 gebruikt de gymnastiekvereniging de gymzaal van “De Schelf” voor lessen
en wedstrijden. Door de jaren heen is de gymnastiekvereniging enorm gegroeid. Er wordt nu ruim
11 uren per week les gegeven. Ook zijn er in de loop der jaren heel wat wedstrijden bijgekomen:
onderlinge wedstrijden, de behendigheidswedstrijd, de vaardigheidseisen en niet te vergeten de Vijfkamp. Die Vijfkamp is een wedstrijd tussen DOS Udenhout, Taxandria Oisterwijk, Animo Helvoirt, HGV Haaren en SOS Goirle.
Dames Gymclub Biezenmortel
In 1958 is de Dames Gymclub Biezenmortel opgericht. De eerste trainer was Luc de Gouw en hij
gaf lessen in het Gemeenschapshuis. De lessen waren op vrijdagavond en de club groeide uit tot 60
leden, dames, meisjes en heren. In 1967 moest het Gemeenschapshuis op vrijdagavond worden
vrijgemaakt voor andere activiteiten. De gymclub verhuisde naar de woensdagavond. Al snel
haakten de heren af, en later ook de meisjes. Luc de Gouw vierde in 1983 zijn 25-jarig jubileum. De
club telt nu 24 leden.
Gymnastiekvereniging Tot ons genoegen
“Tot ons genoegen” is een gymnastiekvereniging voor oudere dames, die sinds 23 mei 1978
bestaat. Het begon met een bezoek van Riet Klomp aan een gymles voor bejaarden, begeleid door
mevr.Bos uit Helvoirt. Riet vond het zo leuk wat de bejaarden deden, dat ze vroeg of ze mee
mocht doen, samen met Cor van Ingen-Pennings. Na enkele lessen bij de bejaarden zei mevrouw
Bos, dat ze de twee dames toch te flink vond voor de bejaardengym. “Als u nog eens vijftien leden
kunt vinden, wil ik u wel apart les geven op uw eigen niveau” zei mevrouw Bos. Toen zijn Riet
Klomp en Cor van Ingen rondgegaan en hebben ongeveer 20 leden bij elkaar gezocht. Bij de eerste
les hadden de meeste dames nog een rok aan, maar dat werkte niet zo goed. Bij de tweede les had
iedereen een lange broek aan. Ze huurden de gymzaal van de vroegere huishoudschool voor 2x1
uur in de week. Nu telt de vereniging 25 leden en vindt onderdak in “De Roomley”.
De scherpschutters van St.-Maurits
De scherpschuttersvereniging St.-Maurits Udenhout is in 1922 ontstaan uit een kruisboogschutterij,
die elke zondagmorgen bij café de Hemeltjes kwam schieten. Die vereniging had als naam
“vreemdelingen onder elkander”. Enkele van deze vreemdelingen wilden wel eens wat anders dan
met de kruisboog schieten en probeerden het met het geweer. Dit beviel hen zo goed, dat zij
besloten tot het oprichten van een geweerschuttersvereniging. De “vreemdelingen” Tinus Vermo-
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len, Sjef Weijters sr, Wout Hüstege, Willem Verschuuren en J. Schoenmakers richtten op 9 januari
1922 de scherpschuttersvereniging St.-Maurits op en kregen de beschikking over enkele
schutsbomen achter café de Hemeltjes.
Er is in 1926 een concours geweest waarbij om een gouden medaille is geschoten. Bij dit concours
was het zeer slecht weer. Scherpschuttersvereniging Weerbaarheid uit Udenhout won de gouden
medaille.
In de oorlogsjaren van 1940 tot 1945 werd er op de teerdag binnen met een luchtbuks geschoten
om een koningstitel. Na de oorlog bloeide St.-Maurits op naar een hechte vereniging van 36 leden.
In 1948 won de club het kampioenschap van de Bond “Udenhout en omstreken”. Men schoot in
die tijd met oude geweren uit de Tweede Wereldoorlog en van voor de oorlog op de wipvogel, die
op een 18 meter hoge schutsboom stond. Op 4 april 1948 werd er geschoten bij café Boslust aan
de Schoorstraat. Dit café had de bijnaam “De Kat”. Op 17 mei 1948 was er een wedstrijd bij café
de Weijer aan “Het Spoor”. Daar was ook het gilde St.-Sebastiaan gevestigd. Het schietterrein was
net over de overweg aan de Kreitenmolenstraat.
In de jaren 60 kwamen de grote successen met het behalen in 1967 van het kampioenschap van
Nederland “opgelegd schieten” bij St.-Antonius/St.-Sebastiaan aan de Schoorstraat in Udenhout,
gewonnen door F. Manni, J. van Hest, Mia Manni en J. Manni. In 1969 won J. Manni het
Nederlands kampioenschap in de vrije-hand; dit herhaalde hij in 1971. In 1977 werd het kampioenschap van Nederland gewonnen in Berkel op het onderdeel vrije-hand door de schutters W.
Adams, F. Manni, A. Weijtmans, J. Manni. Hetzelfde viertal won in 1985 in Groningen het
kampioenschap van Nederland op de vrije-hand.
Gilde St.-Antonius St.-Sebastiaan
De oorsprong van het Schuttersgilde vindt men in de vroeger eeuwen, waarbij “weerbare mannen
met lijf en ziel de belangen van God, Koning en Vaderland verdedigden”. Zij traden op als
ordehandhavers bij kermissen, feesten e.d. en waren streek- of dorpsgebonden. Ook verdedigden
zij hun dorpen tegen rondtrekkende roversbenden en deserteurs. Vanuit deze beschermende taak
lag de nadruk binnen het Gilde dan ook op broederschap en gehoorzaamheid. Onderlinge ruzies
waren uit den boze. Om de schietvaardigheid te behouden hielden ze regelmatig onderlinge
wedstrijden. Op een bewaard perkamenten document uit 1605 staat vermeld dat het Gilde St.Antonius St.-Sebastiaan in 1548 is opgericht. De grootste bloei beleeft het gilde in het midden van
de 19e eeuw, toen het ruim 100 leden telde. Dit aantal liep begin van deze eeuw sterk terug tot men
kon stellen dat het gilde rond de jaren ‘60 met nog enkele leden slapende was. In 1962 hielden de 3
overgebleven gildebroeders hun teerdag in Café de Weijer aan het Spoor. Op deze teerdag is
gesproken met de scherpschuttersvereniging Weerbaarheid over een mogelijke fusie. Weerbaarheid
was thuis bij café Heessels aan de Schoorstraat. In 1963 is een fusiecontract getekend door Jan van
de Voort en Bert Heerkens namens het gilde en door Sjaak Schoonus en Piet van de Wouw
namens Weerbaarheid. Het gilde bracht al het zilver onder in café Boslust aan de Schoorstraat en
ging daar ook schieten. Het werd verder nieuw leven in geblazen door het aanschaffen van nieuwe
kleding en het in ere herstellen van oude gebruiken. Er worden ook een aantal vaandels en
trommen aangeschaft. De belangrijkste initiatiefnemers uit die tijd waren Bert Hogedoorn, Kees
van Iersel, Jan Korthout en zeker niet in de laatste plaats pastoor Prinsen.
In 1996 telt het gilde 25 leden die actief zijn in het vendelen, trommelen, standaardrijden en het
schieten. Elke maand wordt er geschoten aan de Schoorstraat en het gilde neemt regelmatig deel
aan gildedagen. Ook is het gilde regelmatig actief bij culturele manifestaties in Udenhout.
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Gilde St.-Joris
Het gilde St.-Joris bestaat ongeveer 400 jaar. Het wapen dat het gilde voert, is rond 1600 afgegeven
door de Habsburgse vorst. Het oudst beschikbare gilde-attribuut is het koningsschild uit 1701,
waarop de naam van de toenmalige gildekoning, J.M. Frankenburg, staat vermeld. Een bijzonder
ruitervaandel uit 1750 is te bewonderen in het gemeentehuis. Op het vaandel is te zien: het jaartal
1750, een rood kruis op een zilveren schild, een knielende koningsdochter in biddende houding, in
het midden van het vaandel St.-Joris op zijn schichtig wit paard met uitwaaiend helmkleed en een
lans, voorts verschillende wapens uit de stamboom van Keizer Karel V. De nieuwste aanwinst van
het gilde is een gildevaandel, “met de naald geschilderd” door beschermvrouwe Lies van den
Bersselaar, met de afbeelding van St.-Joris in gevecht met de draak, omringd met een Bourgondisch
kruis, het wapen van Udenhout, een voetboog en een wapenschild met daarop wapens uit de
stamboom van Keizer Karel V.
Het gilde heeft haar schuttersverblijf aan de Kuilpad. Anno 1996 telt het gilde 29 gildebroeders en
3 gildezusters. De deken-rentmeester Piet Vromans en de deken-schrijver Jan Weijtmans vervullen
al 26 jaar hun functie. De hoofdaktiviteit van het gilde is het schieten op een wipboom. De
prijzenkast bevestigt de schietkunst van de gildeleden. In de afgelopen 25 jaar heeft het zeven maal
het Nederlands kampioenschap behaald.
Bijenhoudersvereniging St.-Ambrosius
De bijenhoudersvereniging is opgericht 7 december 1924 met als werkgebied Udenhout en Loon
op Zand. Bestuursleden waren W. Heijmans, A. van der Loo en M. Bertens. In het eerste jaar
groeide de vereniging van 14 naar 19 leden. Er werd ongeveer 300 kilo honing afgeleverd bij een
honingzemerij te Meijel. In 1939 scheidde Loon op Zand zich af, maar keerde in 1981 weer terug.
In 1948 waren er maar liefst 78 leden. In die dagen was tabak alleen maar op de bon te krijgen.
Imkers kregen extra tabak om hun bijenvolken te beroken. Het hoge ledental is hieraan vast niet
vreemd. Van 1949 tot 1958 leidde frater Alberto, voor vele Udenhouters bekend als “d’n bieboer”,
de vereniging, eerst als voorzitter en later als secretaris. Momenteel telt de vereniging 27 leden. De
vereniging is te vinden op gebeurtenissen als Unentse Mert, Biezenmortelse dag en de Open Dag
van Huize Vincentius.
Duivenclub De Luchtpost
De duivenclub is opgericht vlak na de oorlog als postduivenvereniging “De Vredesbode”. In 1967
richtte men de vereniging opnieuw op met de naam “De Luchtpost” en zij telt nu 20 tot 25 leden.
Voetbalvereniging SSS
Bij de start van het voetbalseizoen 1928-1929 doet een elftal van de Rooms Katholieke
Voetbalvereniging “Sport Staalt Spieren” uit Udenhout voor het eerst mee aan een regionale
competitie. Het speelt in de 2e klasse A van de R.K. Voetbalbond van het bisdom Den Bosch. De
toenmalige pastoor Petrus van Eijl was aanvankelijk niet gelukkig met het initiatief van 5 Udenhoutse jongens, te weten Wim Haen, Kees, Frans, Piet en Huub Boom, om een voetbalclub op te
richten, buiten het patronaat om. Via de preekstoel veroordeelde de pastoor de actie en hij riep de
gelovigen op om de op te richten club niet te steunen. De oprichters zetten door, gingen op
audiëntie bij Monseigneur Diepen, de bisschop van Den Bosch, en ondervonden daar geen
tegenwerking en toen ging ook Van Eijl over de streep. Vanaf dat moment werkte de pastoor zelfs
van harte mee aan het ontwerpen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij zorgt voor
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een voetbalveld van de vereiste afmetingen, en men beweert, dat hij ook de eerste tenues (zwart-wit
geblokte shirt met zwarte broek) en de eerste ballen heeft geschonken aan de kersverse voetbalclub.
De start van een bloeiende Udenhoutse vereniging.
Van de geschiedenis tussen 1928 en 1945 is niet veel meer te achterhalen omdat de club in die tijd
een primitieve administratie voerde. Vast staat wel, dat het eerste elftal vóór 1940 promoveerde
naar de eerste klasse Brabantse Bond, dat er een tweede elftal bestond en dat een jeugdelftal
deelnam aan de Tilburgse juniorencompetitie. Tussen 1942 en 1945 maakte de oorlogssituatie het
onmogelijk in competitieverband te spelen. Toen na de oorlog de competitie weer van start ging,
bleek “SSS” niet te zijn ingedeeld. Navraag bij het bondsbureau leverde het verrassende nieuws op
dat de Udenhoutse club werd verdacht van pro-Duitse sympathieën. Volgens de bevoegde instantie
zou iemand het bondsbureau op de hoogte hebben gebracht van het feit dat de voetbalclub
RKVVSSS een wedstrijd had georganiseerd tegen het Duitse garnizoen van de GAS. Het bestuur
heeft duidelijk kunnen maken dat er geen sprake was van vrijwilligheid. RKVVSSS moest
voetballen op Duits commando. Het was dus “ein Befehl”. De club was “gezuiverd” en kon
gewoon meedoen aan de competitie. Inmiddels was er wel een tweede voetbalclub opgericht “SV
DOS”, maar die heeft maar kort bestaan.
Na de Tweede Wereldoorlog ging SVSSS spelen op nieuwe velden aan de Zwarte Gruis (nu
Molenhoefstaat). De fanfare “Moed en Volharding” luisterde thuiswedstrijden op. Naar aanleiding
van de weigering om de eerste wedstrijd op het nieuwe terrein muzikaal op te luisteren heeft een
aantal muzikanten gebroken met de fanfare en een eigen harmonie opgericht, St.-Cecilia.
Voordat de velden aan de Sportlaan op 2 juli 1967 in gebruik konden worden genomen, heeft de
club gespeeld aan de Schoorstraat en aan de Kreitenmolenstraat (nu KPJ terrein).
De clubkleuren zijn sinds 1960 blauw-wit.
In het seizoen 1960-1961 promoveerde RKVVSSS naar de vierde klasse KNVB. In het seizoen
1973-1974 zorgde een nieuw kampioenschap voor promotie naar de derde klasse KNVB. In het
seizoen 1992-1993 volgde wederom een kampioenschap, waardoor de club promoveerde naar de
tweede klasse KNVB.
In 1983 mocht de inmiddels tot SVSSS omgedoopte vereniging zich gelukkig prijzen met de komst
van het eerste elftal van Feijenoord, dat met Johan Cruijff als spits een oefenwedstrijd kwam spelen
op 30 juli.
SV SSS is in 1996 een volwassen organisatie die naast het voetballen in competitieverband voor een
groot aantal elftallen ook de organisatie van het Mari van den Bersselaar-toernooi voor haar
rekening neemt. In 1991 bouwde SVSSS een tribune met 400 zitplaatsen, 9 kleedkamers, twee
bestuurskamers (1 voor SV SSS en 1 voor Twinkle Stars) en een verzorgingsruimte. Het geld werd
bijeengebracht door het organiseren van een grote loterij. In het seizoen 1995-1996 bestond de
vereniging uit 8 senioren-elftallen, 7 junioren-elftallen, 6 pupillen-zeventallen en 4 puppizeventallen. De supportersvereniging bestaat uit 450 leden.
Voetbal Club Biezenmortel
De Voetbal Club Biezenmortel (VCB) is opgericht op 29 oktober 1961, oorspronkelijk onder de
naam Biezenmortelse Voetbal Club (BVC). De Firma van Iersel en Zonen, met aan het hoofd
vader Janus van Iersel, verhuurde een stuk grond aan de Roeltjesdijk voor het aanleggen van een
voetbalveld. Aangemoedigd door het enthousiasme van zijn zonen verpachtte Janus zijn grond. Hij
hield zelf de velden goed in het oog, door de functie van consul te vervullen. Als blijk van
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waardering ontving Janus van Iersel in 1974 bij de opening van een nieuw complex aan Roeltjesdijk
de legpenning van de gemeente Udenhout en tevens de titel ‘ereburger’.
In 1961 meldde men de nieuwe vereniging aan bij de KNVB, maar er bleek reeds een club met de
afkorting BVC te bestaan. Vandaar dat de naam is gewijzigd in VCB en onder die naam staat de
vereniging sinds 4 augustus 1962 ingeschreven in de registers van de KNVB. VCB nam in
september 1962 voor het eerst deel aan de competitie. Voor het zover was, speelde VCB nog een
oefenwedstrijd tegen de Capucijnen. VCB met witte kousen en een zwarte boord, de Capucijnen in
een bruin shirt tot op de enkels en op blote voeten.
In 1974 breidde de vereniging het complex uit met een tweede veld, een trainingsveld,
lichtinstallatie en een nieuw clubgebouw met kantine en kleedkamers. In 1995 volgde verdere
modernisering.
VCB telt ongeveer 200 leden.
Damesvoetbalvereniging The Twinkle Stars
1 Juni 1969 is een historische dag voor het damesvoetbal in Udenhout. Een groepje dames nam
initiatief tot het zogenaamde “wilde voetbal”. Na een periode van 5 jaar was duidelijk, dat het
damesvoetbal in Udenhout geen eendagsvlinder was, maar een blijvertje met goede
overlevingskansen. Op 24 augustus 1974 zetten de dames de stap om zich aan te melden bij de
KNVB.
Onder het motto “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” zette de vereniging in 1976 een
meisjesafdeling op. Na verloop van tijd waren The Twinkle Stars maar liefst 3 meisjes- en 2
dameselftallen rijk. Anno 1996 beschikken de The Twinkle Stars over 2 dameselftallen en 2
meisjes-zeventallen.
Rijvereniging St.-Lambertus
De landelijk rijvereniging St.-Lambertus is opgericht in april 1934. Na een spreekbeurt van Ir. Van
Meel, de toenmalige voorzitter van de NCB, op de algemene vergadering van de Boerenbond over
de landelijke ruitersport, belegden G. van Oss, toen hoofd van de landbouwschool, G. Bergmans,
secretaris van de Boerenbond en J. Verzijden, oud-cavalerist, een bijeenkomst om te komen tot
oprichting van een landelijke rijvereniging. Op deze bijeenkomst meldden zich 18 belangstellenden
aan en de oprichting was een feit. De vereniging had tot doel ontspanning te bieden aan jonge
boeren in clubverband, te paard. Men beoefende de paardensport op paarden waar op de boerderij
mee gewerkt werd, in die tijd veelal het Belgisch trekpaard (in de volksmond “boerenknollen”).
Ook gebruikte men andere paardenrassen. Onder de bekwame leiding van Jo Verzijden kwam men
tot de samenstelling van een achttal dat er wezen mocht. In 1938 organiseerde de vereniging haar
eerste concours hippique georganiseerd. 14 Achttallen, 30 dressuurruiters, 17 springruiters, 4
aangespannen landbouwtuigpaarden, 14 landbouw-rijpaarden en 6 ruiters in het springparcours
voor genodigden namen deel. Vermeldenswaardig is, dat Frans van der Loo met zijn schimmelmerrie Corry het lustrumkampioenschap springen voor de NCB haalde.
Om te kunnen oefenen gebruikte men de eerste jaren de weilanden bij de leden thuis. Het eerste
oefenterrein, aangeboden door de gemeente, was het voormalig terrein van de GAS., het terrein
waar nu de brandweerkazerne staat. Na deze lokatie is er nog her en der in de gemeente op
toekomstige bouwlokaties geoefend. De vereniging kon in 1972 een terrein op het sportpark van de
gemeente huren. Daar bevonden zich een afgezette rijbaan van 25 x 50 meter, een afgezette rijbaan
van 20 x 40 meter en een opslagruimte met instructielokaal. In 1979 kwam de stichting “Paar-
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desportbelangen Udenhout” tot stand en in 1984 is begonnen met de bouw van de huidige oefenen wedstrijdaccommodatie: manege de Vierhoeven.
Scouting St.-Lambertus
Scouting St.-Lambertus Udenhout is opgericht 16 juni 1947. Het is begonnen met een groep
verkenners. In 1952 werd een horde welpen opgericht. In 1969 volgde de oprichting van een
afdeling rowans, in 1985 een stam, in 1986 een afdeling kabouters, in 1987 een afdeling gidsen en in
1996 een afdeling sherpa’s. De Udenhoutse scouting is een van de grootste groepen in Nederland.
Doel van scouting is vorming, met name om te (over)leven met en in de natuur, door middel van
kamperen en avontuurlijke spelen. Terrein verkennen, spoorzoeken, oriëntatietochten, licht- en
fluitsignalen geven en lezen, natuurstudies, e.d. vormen belangrijke activiteiten. De rowans en
sherpa’s vinden een iets hoger doel in sociale vorming.
Initiatiefnemer en oprichter is Christ Pennings. Hij is 35 jaar lang groepsleider van Scouting St.Lambertus geweest, en daarvan ook 25 jaar hopman van de verkenners. De scouting is steeds
ondersteund door een zogenoemd groepscomité van beschermheren, waarin in de beginjaren
zitting hadden notaris Huenges (voorzitter), pastoor Prinsen, dokter van Keep, gemeentesecretaris
Mulder en de kassier van de Boerenleenbank Toon van den Bersselaar. Bij het vormen van de
Stichting Scouting Udenhout is de rol van het groepscomité overgenomen door het
stichtingsbestuur. Scouting heeft lange tijd onderdak gevonden in een oude looierij achter een
woning van de parochie aan de Slimstraat 22a. In 1990 mocht Scouting een prachtig nieuw
hoofdkwartier betrekken op de gemeentegronden aan het eerste zijstraatje ter linkerzijde aan de
Groenstraat.
Scouting St.-Lambertus is op vele momenten een vertrouwd gezicht: heitje voor een karweitje, de
kerststal voor de kerk, en hulp bij bijzondere activiteiten in het dorp. In 1972 organiseerde Scouting
de kasteeldagen als onderdeel van de viering van 750 jaar Udenhout. Bij die gelegenheid kwam het
boek van Jan van de Voort over Kasteel De Strijdhoef uit. Scouting geeft ook vanaf 1978 elk jaar
de kalender “Dorpsleven Udenhout” uit.
En voor zichzelf trekt Scouting er op z’n tijd even uit. Het jaarlijkse zomerkamp vindt al vanaf
1947 plaats. De rowans zoeken het verderop en organiseren trektochten in het buitenland.
Scouting de Paraplu Biezenmortel
Voortgekomen uit de knutselmiddagen ten huize van José van de Leur aan de Heusdensebaan
werd in 1978 op initiatief van haar en van Will van den Broek gestart met de eerste kaboutergroep
in Biezenmortel. Jong Nederland stond een deel van de zolder van de basisschool in Biezenmortel
af.
De groep begon in 1978 met 24 kabouters (jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot 10 jaar oud)
en 4 leidsters. De naam van de groep was bedacht door Iris de Nijs uit Udenhout. De naam drukt
saamhorigheidsgevoel uit: Onder een (grote) paraplu is het makkelijk om samen te schuilen voor
regen en ander onheil. Het eerste kamp was in de zomervakantie van 1979 in de blokhut van
Alphen, met het kampthema “spoken”.
In september 1980 is gestart met een gidsen/verkennersgroep, voor kinderen met een leeftijd van
10 tot 13 jaar. In september 1983 richtte men een Rowan/Sherpa groep op voor jongeren van 13
tot en met 17 jaar. De Rowans en de Sherpa’s gaan ieder jaar wat verder weg op kamp (België,
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Luxemburg) en hebben verder geregeld weekenden in de Ardennen om samen te klimmen en (niettoeristische) grotten te bezoeken.
In 1989 is een bevergroep opgericht voor jongens en meisjes van 5 en 6 jaar. In plaats van een
kamp van een week brengt men met de bevers in de zomervakantie een lang weekend door, de
laatste jaren in de blokhut in Biezenmortel. De blokhut achter het gemeenschapshuis in Biezenmortel is in 1991 in gebruik genomen.
Scoutinggroep de Paraplu neemt op z’n tijd deel aan internationale evenementen zoals de
Internationale jubileumjamboree te Apeldoorn (1985), de Jamborette te Haarlem (1987 en 1991) en
Intercamp in Krefeld Duitsland en Leuven België.
Scoutinggroep de Paraplu is een nog steeds groeiende vereniging met meer dan 100 leden.
Volleybalclub Udenhout
De oprichters van de volleybalclub V.C. Udenhout, een naam die reeds bij de oprichting is
ontstaan, waren Huub van de Voort, Jan Brekelmans en Jan van de Voort. De statuten dateren van
2 januari 1960, maar de officiële oprichtingsdatum is 7 juni 1960.
De teams speelden aanvankelijk in geel shirt en korenblauwe rok voor de dames en geel shirt en
witte broek voor de heren. Toen bleek dat Sarto uit Tilburg dezelfde kleuren hanteerde, werd
gekozen voor een wit shirt en korenblauwe rok voor de dames en een wit shirt en korenblauwe
broek voor de heren. In 1966 werd het rokje van de dames vervangen door een broekje. In 1972
werden de witte shirts vervangen door rode shirts.
Bij aanvang waren er 18 leden, op het hoogtepunt begin jaren tachtig ruim 200 en anno 1996 zijn er
130 leden. De allereerste trainingen vonden plaats in de parochiezaal, waar iedere keer opnieuw de
lijnen moesten worden getrokken, terwijl kapelaan van Erven zijn brevier bad. Daarna vond men
onderkomen in de te kleine gymzaal van de huishoudschool, in de gymzaal van “De Schelf” en
uiteindelijk in de sporthal “De Roomley”. In het begin werden de wedstrijden gespeeld in de
stadssporthal van Tilburg of in de sporthal van Helvoirt. De vereniging was na trainingen en
wedstrijden eerst thuis bij café Van den Bogaart, daarna bij De Schol en weer later bij ‘t Centrum.
Na de komst van de Sporthal vervult de bijbehorende kantine de logische sociale functie, al gaan de
wat oudere recreanten na hun training nog altijd richting ‘t Centrum. Bestuursvergaderingen
worden nog altijd thuis gehouden.
Onder leiding van trainer Jan Brekelmans is de club tot grote sportieve hoogte gegroeid. Telkens
opnieuw kwamen er meer trainingsgroepen en hulptrainers en moest er meer ruimte gehuurd
worden om alle competitiewedstrijden te kunnen laten spelen. De tribunes stroomden vol om de
verrichtingen van Dames 1 en Heren 1 bij te houden. Landelijk gezien behaalden de heren het
niveau 1e Divisie en de dames 2e Divisie. Een zeer mooie tijd met veel enthousiasme bij het
publiek en in het veld.
Elk jaar organiseert VCU een groot toernooi op de velden van SVSSS, in 1997 al voor de 30e keer.
Postzegelvereniging De Jonge Filatelist
Kees van Iersel, getrouwd met Anna Scholtze, een kleindochter van Adrianus Scholtze, de eerste
officieel aangestelde brievengaarder van Udenhout, heeft in 1963 een postzegelvereniging voor de
jeugd opgericht, genaamd: “De Jonge Filatelist”. De postzegelclub hield de eerste bijeenkomst op
25 april 1963. Het eerste jeugdbestuur werd gevormd door Martien van Iersel, Pieter Verhoeven,
Frans van Empel, Hans Leermakers, en Paul Mulder. De Jonge Filatelist was een actieve
postzegelclub met doorgaans 20 tot 30 leden, met twee keer in de maand les- en ruilbijeenkomsten,
en bleef bestaan tot 1981. In april 1976 organiseerde de club de nationale postzegeltentoonstelling
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voor de jeugd “Filexpo”, gehouden in de toenmalige Petrusschool. Bij deze gelegenheid heeft PTTpost een speciaal stempel uitgegeven.
Judoclub BIMO
De judosport werd beoefend door enkele fraters-studenten van het capucijnen-seminarie van
Biezenmortel. In 1964 sloten zich voor het eerst jongens uit Biezenmortel bij de vereniging aan.
Vanaf 1968 stond de club onder leiding van trainer Ooms, die later de activiteiten professioneel
voortzette in Sportinstituut Ooms. De Biezenmortelse Frans Mallens was de eerste Nederlandse
kampioen van BIMO bij de heren; bij de dames was dat El Vermeer.
Wielersport
Eind 1968 namen, gestimuleerd door de vele successen van Udenhoutse renners, Bert van Asten,
Ad den Ouden en Ad Snoeren het initiatief een supportersvereniging voor de Udenhoutse
wielrenners op te richten. Dit leidde in 1969 tot een Udenhoutse wielerronde voor KNWUrenners. Eerder, in 1952 en 1953, organiseerde wielervereniging Tilburgia uit Tilburg in
samenwerking met Udenhouts Belang enkele wielerronden, waarbij toen al Udenhoutse wielrenners van de partij waren. In de eerste ronde-nieuwe-stijl, was het de plaatselijke favoriet Ad
Dekkers, die voor een enorm succes zorgde door de wedstrijd voor aspiranten op zijn naam te
brengen. Later in zijn carrière won Ad Dekkers nog tweemaal de ronde van Udenhout. Om de
belangen van de supportersvereniging en organisatie van de wielerronde niet onnodig te belemmeren is in 1975 het Wielercomité Udenhout in het leven geroepen. Tengevolge van de zich steeds
wijzigende omstandigheden in rechten en plichten van sportclubs en hun bestuurders is in 1992 de
organisatie statutair geregistreerd en omgedoopt in een stichtingsvorm, Stichting Wielerbelangen
Udenhout.
In de periode 1968-1996 hebben 30 Udenhoutse jongens en meisjes een KNWU-licentie
aangevraagd, waarbij we moeten aantekenen dat na de succesvolle periode 1968-1972 (met twee
nationale titels voor Dekkers) vanaf 1987 tot heden de familie Leijten uit de Groenstraat met
enthousiasme aan de weg timmert. De nationale veldrittitel kwam drie keer naar Udenhout. In 1991
wisten zowel Jean-Pierre bij de junioren als Nicole bij de junioren-dames beslag te leggen op een
gouden plak. In 1993 herhaalde Nicole haar grote prestatie.
Het parkoers voor de jaarlijkse wielerronde lag in de beginjaren in de Zeshoeven. Later is de ronde
verplaatst naar de nieuwe wijk Achthoeven, maar daar vond men te weinig emplooi. In 1978 kon
men met een stukje Kreitenmolenstraat erbij weer terugkeren naar de Zeshoeven. Anno 1996 gaat
de lang gekoesterde wens in vervulling en loopt het parkoers door het centrum van Udenhout.
Lawn Tennis Vereniging Udenhout
Was oorspronkelijk tennis een elitesport, vanaf de jaren zeventig komen de tennisverenigingen als
paddestoelen uit de grond. Zo ook in Udenhout. Een groep van acht personen neemt initiatief tot
de oprichting van een tennisvereniging, hetgeen op 5 januari 1972 zijn beslag krijgt. De
initiatiefnemers van het eerste uur zijn T. van Iersel, P. Gommers, Hr. en Mevr. van der Lee, P. van
Strien, R. Brooijmans-Polfliet, R. Gimbrère en J. de Weijer. De tennisvelden komen te liggen op
het complex aan de Sportlaan. Er zijn thans 8 gravelbanen, waarvan er 6 zijn verlicht. De
vereniging telt ruim 700 leden en is daarmee een van de grootste sportclubs van Udenhout.
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Matchpoint
Halverwege de zeventiger jaren raakt de tennissport toegankelijk voor het grote publiek en derhalve
verschenen er steeds meer tennishallen om zo aan de vraag van de tennismarkt te kunnen voldoen.
Medio 1978 ontstond ook in Udenhout een particulier initiatief om te voorzien in de behoefte aan
een tennishal. Men ontwikkelde plannen en riep Matchpoint BV in het leven. De plannen zijn
voorgelegd aan het plaatselijke gemeentebestuur, waar men hoorde dat er een tweede initiatief was.
Uiteindelijk heeft men aan het eind van het jaar 1979 geconcludeerd dat door middel van een
stemming de gunning zou moeten plaatsvinden. Matchpoint BV kwam bij de stemming als winnaar
uit de bus met 7 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Nadat de uitslag bekend was geworden kon
men beginnen met de bouw. Matchpoint had het industrieterrein tot locatie voor de tennishal
gekozen, vanwege haar gunstige ligging ter voorkoming van verkeersoverlast en omdat het om een
vrij groot gebouw ging. Jan Goutziers stak de eerste spade in de grond op 17 maart 1980.
Burgemeester Hoefsloot opende de hal op 20 september 1980. Tot op de dag van vandaag voorziet
de hal in een grote behoefte, zowel voor de gemeente Udenhout als voor diverse andere gemeenten
in de buurt.
Tafeltennisvereniging Taktiek
Onder de vele verenigingen die Udenhout rijk is, bevindt zich sinds 1976 ook een
tafeltennisvereniging. Deze vereniging, die al vanaf het oprichtingsjaar TTV Taktiek heet, speelde
het eerste jaar van het bestaan in de kantine van de brandweergarage aan de Zeshoevenstraat. Na
het eerste jaar vond er een verhuizing plaats naar de overkant van de straat, naar het gebouw waar
nu Stichting Jeugd- en Jongerenwerk gevestigd is. In het jaar 1980 verhuisde Taktiek vanwege een
sterke groei van de vereniging naar sportzaal de Schelf. Vanaf 1984 speelt de club in de sportzaal
van Huize Vincentius aan de Schoorstraat.
Vrijwel meteen na de oprichting is Taktiek begonnen met het spelen van competitiewedstrijden.
Dit gebeurt onder leiding van de Tilburgse Tafeltennisliga (TTL), een overkoepelende vereniging
voor ongeveer 15 tafeltennisverenigingen uit Tilburg en omgeving. Op het moment spelen er 3
teams van Taktiek in de TTL, het eerste team al enkele jaren op het hoogste regionale niveau. Het
aantal leden van Taktiek schommelt tussen de 15 en 20.
Basketballvereniging Youfirwood
De vereniging is op 8 juli 1980 officieel notarieel opgericht in aanwezigheid van mevrouw
Wijnands (voorzitter) en mevrouw Beerens (penningmeester). In september 1980 is men deel gaan
nemen aan de competitie van de Nederlandse Basketballbond. In de beginjaren heeft de vereniging
een gemengde opbouw gekend. Tegenwoordig wordt er alleen met herenteams gespeeld. Momenteel zijn er 2 teams: een junioren- en een seniorenteam. De Roomley fungeert als thuishaven voor
de competitiewedstrijden. De trainingen vinden in de Schelf plaats. In het seizoen ‘95/’96 zijn de
senioren kampioen geworden en zij promoveerden naar de tweede klasse van het rayon Zuid.
Mixed Hockey Club
In 1972 ontstaan de eerste plannen voor de oprichting van een hockeyclub in Udenhout. Pas op 2
april 1982 wordt het werk van Jan Wortelboer, Jan Overweg, Paul de Rooij, Toine van Hal en
Henriëtte Bekkers beloond en is de Mixed Hockeyclub Udenhout een feit. In augustus 1982 gaat
het eerste seizoen van start met elf teams, één herenteam, één damesteam, 5 meisjesteams, 3
jongensteams en een veteranenteam. In het begin speelt men op de velden van Assisië en KPJ. In
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1983 zaait men een eigen veld in de Kuil in. Op 29 september 1984 opent burgemeester Tops het
hockeycomplex officieel. Het clubgebouw krijgt de naam “De Peppel”, maar het complex moet
plaatsmaken voor woningbouw in de Kuil, en na verhitte politieke verwikkelingen komen er
nieuwe sportvelden in Zeshoeven. De opening is eind augustus 1988. In de krant stond te lezen,
dat Udenhout de eerste gemeente was met een multifunctioneel kunstgrasveld. De Mixed Hockey
Club Udenhout telt ongeveer 250 leden.
Bridgeclub Udenhout
Bridgen was bij de oprichting van de Bridge Club Udenhout (BCU) in 1984 nog een tamelijk
onbekende en dus onbeminde sport. Daar kwam snel verandering in toen het eerste, zij het dan
voorlopige bestuur, actie ging ondernemen. Roger Bogaers werd de eerste voorzitter, het
tweemanschap Han Huijben en Wil van Kooten nam het secretariaat waar en Margriet Dunk paste
als penningmeester op de centen. Jo Verloop was wedstrijdleider en vice-voorzitter. Het aantal
betalende leden bedroeg 32. Jo Verloop heeft een wedstrijdreglement gemaakt en heeft leden die
hier interesse in hadden opgeleid tot wedstrijdleider. Op 6 september 1984 speelde men de
openingsdrive en de week daarop, 13 september, ging de eerste competitie van start.
Als onderdeel van het cursusprogramma van de Stichting Udenhouts Volwassenen Onderwijs
(STUVO) van het seizoen 1987/1988 gaf Jo Verloop bridgeles aan 50 cursisten en in het cursusjaar
1989/1990 nog eens aan 14. Een steevast gezegde van hem: “Er kan van alles in de boeken staan,
maar bij twijfel: gebruik je gezond verstand”.
De vereniging was eerst thuis op “het Zolderke”, nu bij hotel “t Centrum”, oftewel bij Sjef en Ada.
De vereniging telt nu 139 leden.
Jeu de Boules club V.O.P. Udenhout
Driemaal per week komt de Jeu de Boules club V.O.P. Udenhout bijeen op de locatie achter De
Eikelaar. Er wordt zowel recreatief als in wedstrijdverband gespeeld. De club is aangesloten bij de
Nederlandse Jeu de Boules Bond.
Muziek
Een belangrijk onderdeel van het culturele leven in Brabantse dorpen is de muziek. In de kerk
speelde de organist en zong het mannenkoor de liturgische gezangen, het Gregoriaans. Bij
bijzondere gelegenheden zong een gemengd koor een meerstemmige mis. Buiten de kerk werd
muziek gemaakt bij de harmonie of fanfare.
De koninklijke harmonie
In Udenhout is in 1992 het 150-jarig bestaan gevierd van de Koninklijke harmonie MVC, dat
betekent dus dat zij in 1842 opgericht is. Th. le Mire, de kasteelheer van de Strijdhoef, notaris J. van
den Bosch en A. Versterren zijn de initiatiefnemers geweest. Zij richtten een muziekvereniging op
en zorgden voor instrumenten. De zoon van de kasteelheer, Guillaume, treedt in het begin op als
dirigent. Men houdt de repetities op het kasteel. Het eerste vaandel, dat nog bewaard wordt in het
gemeentehuis, is geschonken door de familie le Mire. Tot 1995 waren leden van deze familie beschermheer of beschermvrouwe van de harmonie.
De oudste foto van de fanfare dateert van 1898. “Meneer Willem” van Iersel bewijst “Moed en
Volharding” een dienst door de schenking van een kiosk. Hij deed dat in 1906.
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Tijdens de eerste wereldoorlog leidt de fanfare een kwijnend bestaan maar in mei 1919 doen enkele
notabelen onder leiding van dokter Lobach, die sinds 1917 voorzitter was, een poging om de
muziekvereniging weer nieuw leven in te blazen. Dit tot ongenoegen van pastoor van Eijl, die in
zijn journaal optekent: “Deze vereeniging, die in de oorlogsjaren nagenoeg teniet was gegaan, werd
in mei 1919 tot een nieuw leven gewekt door dokter Lobach, gekozen voorzitter en den
burgemeester als beschermheer. In een bespreking met dokter Lobach stelde ik voor dat de
burgerlijke fanfare eerlijk en flink in haar reglement zou schrijven dat zij geen leden of aspirantleden beneden de leeftijd van 21 jaren aannam”. In de ogen van de pastoor was de fanfare een bron
van slechte dingen. Op 9 oktober 1921 noteerde hij: “De Matinee der fanfare en Liedertafel in de
nieuwe zaal van Café Van Rooij, ingewijd door den burgemeester dinsdag tevoren, werd bezocht
door eenige vrouwen die het lokale gebruik ten voeten traden”.
In 1937 organiseert de fanfare een Groot Nationaal Festival op 24 en 25 juli. 19 koren (waaronder
de Udenhoutse zangvereniging Oefening en Vermaak), harmonieën en fanfares doen mee aan dit
eerste Udenhoutse muziekfeest. Moed en Volharding telt op dat moment 25 muzikanten; de directeur is J. van de Nieuwenhuizen, die een speciale mars heeft gecomponeerd voor dit festival: “Les
Anemones, als ode aan de bloempjes waarmee onze bosschen en dreven elk voorjaar in zoo rijke
mate zijn getooid”.
In 1946 komt er een scheuring in de fanfare; leden zijn het oneens met een beslissing van het
bestuur en stichten een harmonie St.-Cecilia. Het ongenoegen van de “deserteurs” had te maken
met de weigering van het bestuur om de fanfare te laten spelen bij de opening van de velden van de
voetbalvereniging SVSSS aan de Zwarte Gruis. 3/4 van de leden speelde wel; zij worden geroyeerd,
moeten hun instrumenten en muziekstukken inleveren. Op 17 september 1946 wordt een nieuwe
harmonie opgericht, onder directie van Chr. van Helvoirt. “D’ouw en de neij hermenie” kenden
een gezonde rivaliteit. “Moed en Volharding” verwerft in 1957 het predikaat “Koninklijk”. In 1967
fuseren de beide verenigingen tot de harmonie MVC (Moed en Volharding Cecilia). Het korps
moet dan weer onderaan beginnen bij de landelijke muziekfederatie; in 1980 al promoveert MVC
naar de afdeling “uitmuntendheid”.
Begin 1996 kende de vereniging een harmonie-orkest van 52 leden, een opleidingsorkest van 22 en
een drumband/slagwerkgroep van 13 muzikanten. Er zijn dan 33 blokfluitleerlingen en nog 31
niet-ingedeelde leden, die op de muziekschool of privé les krijgen en ooit een plaats verwerven in
het opleidingsorkest. Een Udenhoutse harmonie met veel kwaliteit en een rijke historie.
Gemengd koor Udenhout
Sedert de middeleeuwen maakt men een onderscheid tussen tot de kerkdienst behorende muziek
en composities voor wereldse doelen. Vanaf het ontstaan van de Udenhoutse parochie St.Lambertus in 1722 tot aan het tweede Vaticaans concilie was de sacrale zang hoog verheven boven
het profane. De liturgische zangen werden uitgevoerd door een mannenkoor, het gregoriaans koor,
dat ook in 1996 nog zeer frequent functioneert. Na het tweede Vaticaans concilie ontstond meer en
meer de behoefte en bovendien ook de mogelijkheid om bij de liturgie voor koren van andere
samenstellingen en repertoires te kiezen. Zo kreeg de Udenhoutse parochie in de jaren ‘70 een
eigen dameskoor en een koor van ouderen. Al gauw sprak men van een groot gemengd koor.
Op donderdag 10 februari 1972 vindt in de huiskamer van dameskapper Gerrit Swaans,
Groenstraat 2 een bespreking plaats over de oprichting van een gemengd kerkkoor. Bij deze
bespreking zijn aanwezig: Pastor Ras, Kees Schapendonk, Harrie Scholtze, Gerrit Swaans en
Antoon van de Ven. Pastor Ras deelde mede dat hij Theo van Gastel en Hein Brekelmans bereid
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heeft gevonden als dirigent en organist. Men stuurt uitnodigingen uit aan een aantal dames en
heren, waarvan bekend is dat ze kunnen zingen, of zelfs ooit lid zijn geweest van een koor. Op
zondag 20 februari 1972 maakt de pastoor melding van de oprichting van het koor.
Belangstellenden kunnen zich op de daarop volgende maandagavond melden. Op maandagavond
21 februari 1972 vindt de oprichting van het gemengd koor Udenhout plaats in de Schelf. Maar
liefst 35 dames en heren melden zich aan. De eerste repetitie vindt plaats in de toenmalige
meisjesschool Achthoeven. Voor het eerst treedt het gemengd koor op tijdens de kerkdienst van
Paaszondag 2 april 1972.
Het gemengd koor Udenhout is nog steeds een parochiekoor. Het koor heeft zich tot doel gesteld
het muzikaal opluisteren van eucharistievieringen met klassieke maar ook hedendaagse kerkmuziek.
Daarnaast staan ook profane nummers op het repertoire. Het koor zing in hoofdzaak periodiek in
de eigen parochiekerk maar ook elders. Af en toe neemt men deel aan profane concerten. Het ruim
70 leden tellende koor staat thans onder leiding van dirigent Piet Happel en onder begeleiding van
de organist Hans Winkel.
Jongerenkoor Sjaloom
Een jaar eerder dan het Gemengd Koor, in 1971, is het jongerenkoor “Sjaloom” opgericht met
dirigent Sjef de Weijer, organist Sjef Kemps en drummer Ad Lommers. Na een jaar wordt een
jongerenliturgiegroep opgericht om thematische diensten te verzorgen. De combinatie van de
vlotte muziek van het jongerenkoor en de populaire teksten van de jongerenliturgie zorgde elke
drie weken voor een volle kerk met aantrekkingskracht tot buiten de eigen parochie. In 1976 heeft
het jongerenkoor “Sjaloom” een maxi-single opgenomen met daarop vier liederen: ‘Door de wereld
gaat een woord’, ‘Onze Vader’, ‘Wij zingen voor de Heer’ en ‘Alle wegen van de wereld’.
Cantique
Toen een aantal jongeren van het toenmalig jongerenkoor Sjaloom tijdens een reünie bij elkaar
zaten ontstond het idee om een koor te beginnen met oudere jongeren. Zo gezegd, zo gedaan. In
1989 is men begonnen met een zogeheten middenkoor. Wick van Peer werd aangetrokken als
dirigent, Irene van Rijsewijk als pianist en Theo Verstappen al drummer. Het koor ging van start
met een repertoire voor vier stemmen. Nadat er voldoende repertoire was opgebouwd werden
missen verzorgd in de St.-Lambertusparochie en ook in andere parochies. Daarnaast zijn een aantal
andere activiteiten ondernomen om niet alleen als kerkkoor naar buiten te treden. Cantique is het
Franse woord voor zangstuk. Anno 1996 heeft het koor 33 leden.
Gemengd koor Biezenmortel
Het parochiekerkkoor van Biezenmortel is opgericht in 1967, voortgekomen uit het toen aanwezige
mannenkerkkoor. Het doel van het koor is het zo goed mogelijk opluisteren van
eucharistievieringen zonder muzikale hoogstandjes, maar met muziek voor de gewone kerkzanger,
voor iedereen verstaanbaar en zo mogelijk om mee te zingen. Het koor verzorgt bijna wekelijks de
zondagsvieringen, alsook de uitvaarten en bijzondere diensten. Er zijn anno 1996 33 leden. Vanaf
het begin, al bijna 30 jaren, is de capucijn Richard van Grinsven de dirigent. Het orgel wordt
bespeeld door Frank Heijmans uit Biezenmortel of door Peter Bax uit Kaatsheuvel.
Andantino koor Biezenmortel
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Tijdens een reünie van het jongerenkoor BIMOZA Biezenmortel werd het initiatief genomen tot
oprichting van een koor van voormalige jongerenkoorleden die nu daarvoor “te oud” waren. Zo
ontstond in 1988 het Andantino koor; Andantino betekent “iets minder snel”. De dirigent is Jack
Noyens uit Den Bosch. De muzikale begeleiding is van Ton Akkermans (orgel) en José van de
Leur (dwarsfluit). Het koor wordt veel gevraagd bij huwelijksvieringen. Ook de kerstnachtdienst
van Huize Vincentius staat vast op de agenda.
Koor van ouderen “Zangvreugd”
Het koor van ouderen “Zangvreugd” dateert van 1971. Mevrouw Van de Plas-Pijnenburg nam het
initiatief en bij de oprichting waren er 8 leden. Dat groepje groeide snel. Door veel ijver en goede
opkomst van de leden groeide het koor uit tot een bloeiende vereniging. Al snel nam het koor deel
aan het bejaardenkoren-concours van de VARA en het koor oogstte daarmee groot succes. Het
koor staat thans onder leiding van de heer Schouten uit Esch en is thuis in “De Peppel”.
Assisiëkoor
Het Assisiëkoor is van oorsprong het personeelskoor van Huize Assisië. Het koor is opgericht in
juni 1978 door de huidige dirigent Henk Lommers. Sinds 1985 is de muzikale begeleiding in
handen van Tijn Kuijpers uit Haaren. Het koor telt 45 leden afkomstig van vele plaatsen uit de
omgeving, van Den Bosch tot Kaatsheuvel. Het koor houdt de band met Assisië en luistert
eucharistievieringen op bij jubilea en begrafenissen. Maar steeds meer treedt het koor naar buiten.
Het repertoire is opgebouwd uit geestelijke liederen, gospels, profane liederen, lichte operette en
een uitgebreid kerstprogramma. In 1994 werd een CD uitgebracht met 16 nummers uit het profane
en geestelijke repertoire.
Mondorgelclub de Ademhappers
Op 19 februari 1981 is de mondorgelclub “De Ademhappers” opgericht bij gelegenheid van de
jaarlijkse gezinsdag van de N.C.B. De eerste leden kwamen vooral uit de buurtschappen ‘t Winkel
en ‘t Hooghout. De bedoeling was een eenmalig optreden maar dat was zo’n succes, dat de groep is
doorgegaan. Het repertoire bestaat vooral uit Oudhollandse liedjes en meezingers. Een drummer,
een accordeonist en enkele zangers versterken de groep. Heel Brabant, ver daarbuiten en zelfs
België is doorkruist met vele optredens, meestal in bejaardenhuizen, bij ziekengroepen,
ouderenbonden, op bootreizen van De Zonnebloem en ook tijdens eucharistievieringen.
De club bestaat thans uit 12 leden. De gemiddelde leeftijd ligt boven de AOW-grens.
Teuntje Deuntjes Brabantse volksmuziekgroep
Op dinsdag 20 april 1982 vond om 20.00 uur de eerst repetitie plaats van een nieuwe muziekgroep.
Joke van Rijsewijk-van de Plas verwelkomde aan de Tuinstraat 54 naast de bibliotheek met een
lekker bakske koffie de door Toon van Rijsewijk aangezochte acht muzikanten. Met uitzondering
van hun dochter Hilde allemaal lid van het Udenhouts kamerkoor De Liederenkring, waarvan
Toon destijds dirigent was. Al na 2 maanden trad de groep onder de naam “Folk 4 u” (Vollek voor
oe) naar buiten met een repertoire van slechts 7 liedjes. Dat optreden op 31 mei 1982 voor het
terras van Sjef Schapendonk bij gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Udenhout zou het eerste
zijn in een lange reeks. Het repertoire groeide uit tot een kleine 60 songs: van country songs en
Ierse balladen tot Franse zeemansliedjes.

153
In 1984 schakelde de groep over op Brabants repertoire onder de naam Teuntjes Deuntjes: de
deuntjes voor de verschillende instrumenten werden immers geschreven door muzikaal leider
Toon. Van de oorspronkelijke 8 muzikanten bleven de achternamen die met een R beginnen over.
Dit vijftal heeft in Udenhout en ver daarbuiten bij zeer uiteenlopende gelegenheden naam gemaakt:
optredens van Reusel tot Lith, van Roosendaal tot Nijmegen. Teuntjes Deuntjes droeg en draagt
door Brabant en daarbuiten de naam Udenhout uit.
Stichting PET en Festipet
Het zal in 1983 geweest zijn toen een stel vrienden die elkaar regelmatig zagen in café het Zolderke
in de Kreitenmolenstraat het plan opvatten om in het café de avond eens per maand op te vrolijken
met muziek. Al gauw ontstond er een soort muziek-café waar live populaire muziek ten gehore
werd gebracht door artiesten uit de omgeving. De financiële middelen waren zeer bescheiden en
om de kosten te dekken ging men met de pet rond, vandaar de naam P.E.T., die later aan de
stichting die culturele activiteiten in Udenhout organiseert, gegeven werd.
De belangstelling was er en ook het enthousiasme om meer te doen. Dat resulteerde in het
organiseren van een straatfestival op vaderdag. Het eerste straatfestival, dat de naam Festipet
meekreeg, werd georganiseerd in 1984 en werd meteen een succes: de bezoekers kwamen uit de
wijde omgeving. Het festival werd betaald uit horeca-opbrengsten, bijdragen van het bedrijfsleven
en de collecte met de pet, die tijdens het festival werd gehouden. De meeste artiesten traden op
voor een onkostenvergoeding. In de loop van de jaren werd Festipet professioneler en kan nu
jaarlijks rekenen op de medewerking van veel vrijwilligers, de gemeente, het bedrijfsleven en op
zo’n 10.000 bezoekers. De optredende artiesten zijn niet langer amateurs maar professionals uit
Nederland en daarbuiten. Wat te denken van nationale bekendheden als de Berini’s, Slagerij van
Kampen, Amazing stroopwafels, Peer de Graaf, Maarten Spanjer. Sommigen traden al op bij
Festipet voordat zij de grote podia bereikten.
De trouwzaal in het gemeentehuis van Udenhout is een mooie ambiance voor muziek en heeft de
afgelopen tien jaar heel wat musici gastvrijheid geboden. Dankzij de gratis koffie van de gemeente
zijn de concerten op zondagmiddag echte koffieconcerten geworden. Het eerste seizoen waren het
vooral docenten van de streekmuziekschool, maar later musici uit het gehele land die optraden. Het
uitgangspunt van de werkgroep Muzepet is om een breed publiek goede muziek van uiteenlopend
karakter te bieden. Zo varieert het aanbod van de klassieken tot volksmuziek uit Roemenië en zijn
er koren, concertpianisten, piano- en strijktrio’s, panfluitisten en zangers te beluisteren. En ook hier
geldt het verzoek na afloop de bijdrage in de pet niet te vergeten.
Stichting Karnaval Udenhout
In 1955 organiseerde het Udenhouts mannenkoor “Oefening en Vermaak” het eerste carnavalsbal
voor leden en hun partners in ‘t Centrum. Het was een dansavond. Ook de voetbalclub RKSSS, de
toneelvereniging DVO en de Jonge Middenstand startten voorzichtig met de carnavalsviering. Hein
Janssen, directeur van de Melkfabriek en voorzitter van verschillende clubs waaronder RKSSS,
streefde naar een gezamenlijk carnavalsfeest. De eerste bals waren in Bos en Duin. Later verhuisde
men naar café De Schol. In die tijd bedenkt Bert van Asten de naam “De Zaandhaozen”. Als café
De Schol overgaat in andere handen, verhuist het carnaval eerst naar De Schelf en later naar ‘t
Centrum. In de loop van de jaren ontstaan veel initiatieven zodat op den duur in alle cafés carnaval
werd gevierd. Bij De Schol ontstond een nieuwe carnavalsvereniging “De Haozestertjes”.
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Om te voorkomen, dat het carnaval een café-aangelegenheid zou worden, neemt Hein Janssen
samen met Jook van de Plas-Robben, Therus van Gorkum en Willy Mulder het initiatief tot de
vorming van de Stichting Karnaval Udenhout. In 1970 werd de stichting bij notaris Van Hussen
officieel opgericht. De nieuwe stichting werkte nauw samen met het Udenhouts Belang, vooral om
een gezonde financiële positie te verwerven.
In het carnavaleske Udenhout groeide de symboliek van de haas: de Zaandhaozen, de
Haozestertjes, Kupke de Stèloor en de krant “De Keutel”.
De eerste officiële SKU-dorpsprins was Ad van Rijsewijk die dat 2 jaren heeft gedaan. Er volgden
tot 1996 nog 11 andere mensen in de rol van dorps-prins carnaval, te weten Sjef Kemps 1 jaar,
Robert Vierling 4 jaar, Piet de Kort 2 jaar, Rien van de Bosch 4 jaar, Rien Emans 2 jaar, Piet Oerlemans 1 jaar, Sjef de Weijer 2 jaar, Jean Coolen 2 jaar, Jan de Kort 3 jaar, Wil Blom 2 jaar en Rob
Swaans 2 jaar. Absolute hoogtepunten binnen SKU zijn zondermeer geweest de bomvolle zalen
met tonnepraot waarbij uitsluitend acteurs van eigen bodem optraden. Tonpraoters die de zaal plat
van het lachen kregen waren destijds Harrie Scholtze, Toon van Oene, Evert van de Bosch, Ton
Brekelmans, Henk Ketelaars, Frans Robben en niet te vergeten Fons van de Lee.
Gebrek aan financiële middelen heeft ervoor gezorgd dat in 1982 de eerste Unentse Mert werd
georganiseerd, een festijn dat was bedoeld om SKU aan de nodige middelen te helpen. De Unentse
mert is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken dorpsfeest met een grote aantrekkingskracht
voor duizenden mensen uit de wijde omgeving van Udenhout en ver daarbuiten.
Udenhouts belang
Na de feestelijkheden bij de bevrijding in 1944 nam de burgemeester het initiatief om een plaatselijke oranjevereniging op te richten. Buurtverenigingen kregen uitnodigingen en zo richtte men op
20 oktober 1945 het Udenhouts Belang. Het eerste reglement is vastgesteld op 25 februari 1949 en
op 26 februari 1960 is de vereniging omgezet in de “Stichting Udenhouts Belang”. De eerste taak
van Udenhouts Belang was de organisatie van de herdenkingen en koninginnefeesten. Elk jaar was
er voor jong en oud gelegenheid om koninginnedag actief mee te vieren: kinderspelen, een
gekostumeerde korfbalwedstrijd of een wandeltocht door Udenhout en omgeving.
Op 25 juli 1950 verzoeken A. Ypelaar en C. van Berkel, beiden inwoners van het Felixgesticht
Udenhoutse Belang om mee te helpen bij het organiseren van een uitstapje voor de ouden van
dagen per “autobusch”. Daar werd positief op gereageerd en op 21 juli 1951 vindt de eerste tocht
plaats, niet per autobus maar met particuliere auto’s. De oudjes brengen een bezoek aan het
Tilburgse dierenpark, de Warande in Oosterhout en de middag eindigt bij Bos en Duin met een
Brabantse koffietafel. Een traditie was geboren, want tot nu verzorgt Udenhouts Belang het
bejaardenuitstapje. Omdat de kosten stegen en omdat het uitstapje van de bejaarden kosteloos is,
ging Udenhouts Belang op zoek naar sponsors. Vanaf 1956 organiseert Udenhouts Belang de
“koekloterij” tijdens de kermis.
Op 14 augustus 1958 ontstaat tijdens een bestuursvergadering bij de rondvraag het idee om een
wandeling te organiseren in de Duinen. De eigenaar van Bos en Duin, G. Kruijssen, beloofde aan
de deelnemers een “jachtmaal” te serveren voor f.3,-. Een folder en uitvoerige persberichten bezorgen het initiatief landelijke bekendheid en een grote toeloop: 231 deelnemers bij de eerste tocht op
17 oktober 1959. De vreugde over het welslagen van de wandeling werd overschaduwd door het
auto-ongeluk dat 4 deelnemers op de terugweg van Bos en Duin naar het centrum kregen in de
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Schoorstraat; er waren 3 dodelijke slachtoffers. De herfstwandeling is bekend gebleven, maar de
huidige organisator is de vereniging Natuurmonumenten.
Kermis
Op 20 september 1854 schafte men de Winkelse of Verrotte kermis, die steeds op de derde zondag
van oktober werd gehouden, af, aangezien deze veelvuldig aanleiding gaf tot vechtpartijen. De
kermis in het dorp, die plaatsvond op de eerste zondag van oktober, werd met een dag verkort en
sloot voortaan op dinsdagavond in plaats van woensdagavond. Op 30 januari 1946 besloot de
gemeenteraad de kermis te verplaatsen naar de eerste zondag van juli en drie jaar later, op 25
november 1949, besloot de gemeenteraad de kermis te verplaatsen naar de laatste zondag van
augustus. Bij dat laatste besluit bepaalde men tevens dat de kermis voortaan kon beginnen op
zaterdagmiddag.
Een week na de Udenhoutse kermis wordt de Biezenmortelse dag gehouden. De dag begint
meteen na de laatste mis en zorgt voor vermaak door en ten bate van de lokale verenigingen.
Bij de kermis hoort de koekloterij. Udenhouts Belang organiseert die vanaf 1956, vooral om
voldoende geld te verzamelen voor het jaarlijkse uitstapje van ouderen. Deze traditie heeft een
minder sociale oorsprong. De arbeiders van de Steenfabriek Udenhout werden aan het einde van
het zomerseizoen ontslagen, omdat in de winter de baksteenproduktie stillag. Om een klein beetje
extra te verdienen, hielden sommige arbeiders een koekloterij ter gelegenheid van de Udenhoutse
kermis. Dat leidt in 1907 tot een conflict. In 1905 heeft de Minister van Justitie een nieuwe
Loterijwet door de Tweede Kamer geloodst, waarin uitdrukkelijk verboden wordt loterijen te
organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan de ‘aanlegger’ (degene die de loterij
organiseert). Uit de briefwisseling van de Udenhoutse burgemeester, die de vergunning voor de
loterij verleent, en de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant blijkt, dat
loterijen alleen mogen worden gehouden als zij dienen voor liefdadigheid of bevordering van
wetenschap en kunst. De burgemeester laat in zijn brief duidelijk uitkomen, dat de ‘aanlegger’ van
de koekloterij echt niet veel profijt heeft; met 3 à 4 personen f.33,- overhouden aan de verloting
mag volgens burgemeester Van Heeswijk niet eens loon genoemd worden. En dus dient de
koekloterij in 1907 het algemeen belang.
Het gebruik bij de Udenhoutse kermis heeft ook een nieuw woord opgeleverd: “koekloteren”.

V. KUNST
Dalens
Tot de oudste kunstwerken op Udenhouts bodem behoren de behangselschilderijen van De
Strijdhoef. Zij hangen in de “Dalenskamer”, genoemd naar de maker Dirk Dalens (1688-1753). De
schilderijen stellen een riviergezicht voor, misschien een gezicht op de Rijn. Dalens beeldt mensen
uit in hun dagelijkse doen, in een romantisch landschap van hoge bergen en kronkelende rivieren.
De schilderijen zijn gemaakt in 1742, en pas later naar de Strijdhoef gebracht. Een
restauratierapport van 1981 vermeldt, dat de voorstelling niet compleet is. Het werk is aangepast
aan de ruimte van de kamer.
De Wegwijzer
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De wegwijzer op het kruispunt is een creatie van de Beierse houtsnijder Leo Bäumler. Hij was in de
jaren 50 in Udenhout in opdracht van Pastoor Prinsen. De kerkbanken zijn Bäumlers werk.
De kletsende vrouwtjes
Het beeldje van de Kletsende Vrouwtjes op het pleintje voor het gemeentehuis is een geschenk van
de Rabobank aan de Gemeente Udenhout.
De wachter
Omdat de toegangsweg tot de wijk de Kuil te weinig als zodanig herkenbaar was, heeft de
gemeente ervoor gezorgd dat die tot zijn recht kwam door een kunstwerk. Men koos voor een
ontwerp van de Eindhovenaar Michel Kuijpers, een beeld dat iets figuratiefs en iets abstracts had.
Het werk bestaat uit twee beeldelementen. Het voorste suggereert een dierfiguur, een hond met
twee oren. Het achterste deel vormt een ingangs- of toegangspoortje, maar het lijkt ook op een
hondenhok, waarin de “wachter” zich veilig kan voelen. Het bijzondere van het beeld is, dat het is
uitgevoerd in keramisch materiaal, stenen die blauw zijn geglazuurd. Het veilige hokje is van
ongeglazuurd klei gemaakt.
Het hart van Udenhout
Om de nieuwe functie van het Tongerloplein zichtbaar te maken, heeft de gemeenteraad aan de
Rosmalense kunstenares Judith Mestriner de opdracht gegeven om in een kunstwerk “het hart van
Udenhout” vorm te geven. Mestriner ging bij haar kunstwerk uit van de oorspronkelijke vorm van
het dorp. Udenhout heeft de vorm van een kruispunt, bijna alle straten van het dorp lopen
evenwijdig aan de vier hoofdstraten. Mestriner heeft een plaats bepaald waar Udenhout
aardrijkskundig ligt. Vanaf dat punt lopen vier lijnen naar de windstreken, uitgebeeld in
roestvrijstalen noppen.
Het kruispunt heeft met het kunstwerk een andere plaats gekregen, omdat op het echte kruispunt
niet die activiteiten kunnen plaatsvinden, die op het Tongerloplein wel kunnen.

VI. NATUUR
De Loonse en Drunense Duinen
In 1905 is op initiatief van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging een organisatie
gevormd om de natuur in ons land te beschermen en te behouden. In 1921 spraken bestuursleden
van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland met Th. Le Mire over de verkoop van het middelste deel van de Loonse Duinen. De familie le Mire bezit het middelste deel, het
Orderbosch (meer naar het westen) en Westloon zijn eigendom van de maatschappijen. De
Drunense duinen, de duinen bij Giersbergen en het land van Kleef waren over talrijke eigenaren,
meestal boeren, verdeeld. Het Orderbosch werd aangekocht. De andere aankopen vergden veel tijd
en moeite omdat het eigendomsrecht zo verdeeld was, maar in 1956 bezat de vereniging 1344 ha
dat door de bekende Jac.P. Thijsse is omschreven als “een gebied van ongeveer 1200 ha, dat op
waarlijk grootse wijze het verschijnsel van zandverstuivingen te aanschouwen geeft. Het
stuifzandgebied is het grootste in Europa”.

157
Het ontstaan van de zandverstuiving dateert van de ijstijd, zo omstreeks het jaar 2000 voor Christus
als het bevroren gebied begint te ontdooien, als de grote rivieren ontstaan door de afvoer van het
smeltwater. Langzaam krijgt het gebied dan ook begroeiing. Uit een tijd die we ons beter kunnen
voorstellen, de middeleeuwen is bekend dat het zand uit de Duinen gebruikt werd voor de aanleg
van dijken, plusminus 1250. Ander gerief vond de mens in de bossen: bouw- en brandhout en
plaggen en humus voor de bemesting van de bouwgrond. Omdat de “ontginning” van deze
gemeenschappelijke gronden niet bewaakt werd, ontstond de zandverstuiving, de wind kreeg vrij
spel in het leeggehaalde gebied (we noemen zoiets bodemerosie). Om landbouwgronden tegen de
zandverstuiving te beschermen voorzag men de randen van eiken wallen. Nog droger werd het
gebied in de 17e eeuw als de ontginning van de Langstraat begint met de ontwatering en door de
exploitatie van turf bij Kaatsheuvel.
In de oorlog 40-45 zijn de duinen werkterrein van de bezetters. In de noordwestelijke hoek
bouwden ze een grote munitie-opslagplaats, die in 1944 werd opgeblazen. Bij de bevrijding lag het
gebied in de frontlinie. Er vonden tankslagen plaats, waarbij diverse boerderijen aan de rand van de
duinen zijn afgebrand. Ook de Rustende Jager brandde af . In 1993 zijn na 45 jaar de militaire
oefeningen gestopt. Vele Nederlanders kennen de duinen en natuurlijk ook Bos en Duin en de
Rustende Jager uit hun diensttijd.
In 1994 zijn de Loonse en Drunense duinen, het landgoed Plantloon en d’n Brand ingesteld als
Nationaal Park in oprichting. Het park krijgt de naam Loonse en Drunense duinen en heeft een
omvang van 3400 hectare en is eigendom van de vereniging Natuurmonumenten en van het
Brabants Landschap. Er zijn 6 korte en 3 lange wandelroutes in het gebied uitgezet; de aanwezige
fietspaden worden verbreed en ter bescherming van het gebied is men voornemens de Oude
Bosschebaan autovrij te maken.
D’n Brand
D’n Brand, een gebied van ruim 400 hectaren, sluit onmiddellijk aan op de Loonse en Drunense
Duinen. Het is een typisch Brabants broeklandschap in een oud stroomdal, een -ook internationaal
gezien- weinig voorkomend natuurgebied, in eigendom van Brabants Landschap.
In de Middeleeuwen zijn de Udenhouters bij de ontginning van het dorp ook begonnen met het
steken van turf in D’n Brand. Vanaf de Groenstraat en de Schoorstraat vormden zich langgerekte
percelen met aan de kop de hoeve en achter uitlopend in D’n Brand. In de moerasgebieden werden
dijkjes aangelegd om langzaam aan het gebied te ontwateren en het turf te steken. De Zandlei
stroomt dwars door het gebied. D’n Brand is heel gevarieerd: bospercelen, moerasgebieden en
natte graslanden, bekend om de boeiende flora en fauna, behalve dan de vele muggen die het ‘s
zomers weinig aangenaam maken om het gebied in te trekken.
De Leemputten
De Leemputten zijn grote waterplassen die zijn ontstaan door de exploitatie van de leemlagen voor
de steenfabricage. In het gebied ten zuidwesten van de Heusdensebaan hebben de arbeiders met de
schop en de kruiwagen leem opgegraven. De gegraven putten vulden zich met regen- en kwelwater.
Ten noordoosten van de Heusdensebaan zijn veel grotere plassen ontstaan door na de
leemwinning ook het zand op te zuigen om dat te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanleg van
wegen.
Brabants Landschap is actief om een groen gebied te creëren tussen de drie natuurgebieden, de
Loonse en Drunense duinen, d’n Brand en de Leemputten.
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SPOREN OP HET SCHOOLPAD
Cornelis Verhoeven

Voor een omvattende blik op het menselijk leven in het algemeen schijnt het soms nuttig te zijn
even een oude truc toe te passen, op de maan te gaan zitten en rustig naar de aarde te kijken. Die
is dan een Edammer kaasje in de verte. Daar gebeurt het allemaal en het meeste is waarschijnlijk
al gebeurd. Er wellen laffe wijsheden in je op over de betrekkelijkheid aller dingen, over de
nietigheid van de mens en over de toevalligheid van ons bestaan. Maar niemand komt echt
wijzer terug van deze vreemde expeditie, wanneer het over zijn eigen leven gaat. Dat leven
begrijpen we nog het beste als een uitzondering op algemene regels of een weerbarstig klontertje
in een heldere vloeistof.
Een van de redenen waarom zo’n hoge en verwaande vlucht niets oplevert, zal wel zijn dat die
exercitie niet helpt tegen het heimwee in dat leven. Want dat is, al is het maar als een moment
van troebelheid, onvermijdelijk, en het is altijd gericht op iets toevalligs dat er evengoed niet had
kunnen zijn en dat toch samenvalt met ons particuliere bestaan. Als je het wegredeneert, blijft er
alleen maar een lege helderheid over, waarvan wij niet eens getuigen kunnen zijn. Zelfs vanaf de
maan kijk je ondanks het indrukwekkende panorama onwillekeurig toch naar een klein plekje op
de aarde, zoals je dat ook met een landkaart doet.
De beste therapie tegen heimwee schijnt nog altijd de terugkeer naar dat plekje te zijn en de
ontwrichtende schok van de onherkenbaarheid. De plaats is immers onherkenbaar veranderd en
je herinneringen daaraan kun je amper met iemand delen. Waarom wil je ze oproepen? Dan wijk
je vanzelf wel uit naar universelere kaders waar heimwee en herinnering geen vat op krijgen en
waar zij in hun eigen ijlheid verdampen.
Ik kijk naar een kaart van de gemeente Udenhout, getekend in 1866 en uitgegeven door Hugo
Suringar te Leeuwarden. Ik kan er nauwelijks wijs uit worden. Het wegennet, een spinneweb van
dunne lijntjes, getrokken door de grillen van de eigendom, wil maar niet samenvallen met mijn
eigen aderenstelsel. Ik leg er een plattegrond naast uit 1990 en zie het dorp dichtslibben. Die stip
of vlek op de landkaart, hier uitgestreken over een hele bladzijde, laat zien waar ik geboren ben,
in dat zwarte blokje. Het ligt er vanaf 1834 en het was honderd jaar later een van de acht huizen
in die uithoek, De Kuil genoemd. Dat is zo’n adres waar een jongen op kostschool zich een
beetje voor schaamt. Het moet een tamelijk welvarende uithoek zijn geweest of, gewichtig
gezegd, een belangrijke doorgangsroute naar andere centra van de wereld, want de weg was
verhard en er reed soms een auto over. Op de oude kaart is nog geen sprake van wat daar in de
legenda ‘kunstwegen’ heet. Er reden karretjes over de zandweg. Onder de strooien daken zaten
aardappeleters.
Op die oude kaart zijn behalve de straten ook de wegen aangegeven. Straten lagen in het dorp,
wegen voerden weg uit het dorp. Behalve straten en wegen waren er tussen de bossen, de akkers
en de weien talrijke dreven, banen, stegen, sporen en paden. Alleen lanen waren er niet. Al die
streepjes op de kaart hadden hun eigen naam en status, te veel om op de kaart te vermelden, laat
staan om ze levenslang te onthouden als onbegrijpelijke klonters in de vermeende helderheid van
een taal die op kostschool ook door anderen moet worden verstaan.
En behalve de min of meer officiële namen van buurten als Den Berkhoek, Den Besterd, ‘t
Boerenverdriet, Den Brand, ‘t Broek, De Bus, ‘t Eindeke, ‘t Groene Woud, ‘t Hooghoud, De
Hemeltjes, De Kuil, De Mortel, ‘t Winkel, De Zandkant en De Zwaluw, allemaal namen die heel
anders werden uitgesproken dan ik ze nu opschrijf en die alleen al daarom iets moeilijks hebben,
had elk deel van weg, pad of steeg voor gebruik in steeds kleiner wordende kring weer een eigen
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naam, waarvan geen officiële versie bestond en die gewoonlijk ontleend was aan het perceel dat
je daar passeerde. Op elke schaal herhaalde zich de ingewikkeldheid van een hele wereld en
werden bloedvaten tot slagaders. In het detail, bedacht ik op de maan, waar de clichés zich thuis
voelen, herhaalt zich het geheel.
En hoe meer de schaal samenvalt met de werkelijke geografie en de landkaart met het beperkte
blikveld van een wandelaar, des te meer wordt de aarde een akkertje en de naam van het
werelddeel een anonieme of althans niet mee te delen persoonlijke herinnering. Er zijn kaarten
waar Udenhout op vermeld staat, maar zelfs op een gedetailleerde kaart van het dorp zelf zou ik
zeer particuliere namen als ‘Janusome Spie’ en ‘Den Hamersen Akker’ alleen voor eigen gebruik
kunnen invullen. Ik kan het dus beter achterwege laten. Alleen met ‘Prinsenvelden’ durfde ik het
op de kostschool te proberen, want dat klonk naar een vorstelijk landgoed.
Het paadje dat ik vanaf de maan niet kan zien en dat op de oude kaart geen naam heeft, liep van
de overkant van de weg waaraan wij woonden, binnendoor naar de kom van het dorp. Het had
een laantje kunnen zijn, want er stonden bomen langs, scheef met de westenwind mee en
geduldig wachtend op de bijl. Het heette De Kuilpad, want ‘pad’ was bij ons nog mannelijk; het
was iets meer dan een kilometer lang, op sommige plaatsen bijna zo breed als een dreef of een
spoor en meestal tamelijk goed onderhouden met een laag zwarte sintels, die in je knieën bleven
steken als je viel, maar aan de pad een mooie donkere kleur gaven waardoor het opvallend
verschilde van een zandwegje of een karrespoor.
Er stonden maar een paar huizen, veel meer dan honderd jaar oud, met lage deuren, lemen
vloeren, bedsteden, open schouwen, doorgezakte nokken en een vochtige geur van roet om zich
heen. Er woonden in mijn herinnering alleen maar oude mensen in of mensen die zich verplicht
leken te voelen oud te zijn. In een van die stulpjes heb ik voor het eerst van mijn leven een
opgebaarde dode gezien. Ik herinner mij nog, ook uit de dromen die onvermijdelijk volgden, de
slecht geschoren baard rond de grauwe kin en de half open mond, waarmee hij nog leek te willen
bijten,
Duizenden keren heb ik, op klompen of op hoge schoenen met haakjes en veters, dat paadje
bewandeld of bedraafd op weg naar school en kerk en weer terug. Meestal waren we met een
heel gezelschap van kinderen uit de buurt. Aan vrijwel elke meter van het pad hangt een
gedeelde naam of een ongedeelde herinnering. Het paadje is er mee dichtgeslibd als een verkalkt
bloedvaatje, rijp om af te sterven. Zij vormen samen een particuliere topografie, even toevallig
en even uniek als een particulier bestaan. Ons eigen huis, de school en de kerk vallen als begin en
einde buiten het beeld van dit paadje en zij roepen heel andere herinneringen op. Thuis en op
school was immers het leven anders dan op weg daarheen.
Die namen op mijn levenspaadje waren voor een groot deel maar bij weinigen bekend en zeiden
ook verder niet veel: Den Draai, ‘t Armenbosje, ‘t Steegje, De Del, Den Doodspaal. Ook de
watertjes die wij passeerden, mochten amper een naam hebben en heetten dus naar hun soort
Den Bleikkuil, De Wouwer en De Lei. In die kuil, herinner ik mij, lag altijd veel afval en er stak
lange tijd de rand van een plattebuiskachel boven het water uit, omdat ergens een nieuw fornuis
was aangeschaft. Ik viste er wel eens wat uit op, omdat ik van oud ijzer hield; maar als vindplaats
voor antiek was het niet zo’n rijke bron als de zolder van ons eigen huis.
In de wouwer zaten stekelbaarsjes en watervlooien en er schaatsten schrijvertjes op ‘met ‘t
zwarte kabotsken aan’. De sloten langs de weg vulden zich in het voorjaar met kikkerdril en
nodigden ons in alle seizoenen uit de sprong naar de overkant te wagen. De Lei, waarin soms
voorntjes blonken, speelde met gepaste schuchterheid voor dartel kolkend beekje of snelle vliet
en droomde misschien wel dat zij oevers had. Met een beetje goede wil en een scheutje heimwee
zou je het een idyllisch landschap kunnen noemen.
En op elk punt liggen namen en herinneringen, die niemand kunnen interesseren. Daar had mijn
sterke broer de vijand in een doornbos gesmeten; daar kwamen elk jaar in mei de anemonen
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spontaan te voorschijn; daar had ik, in een poging mijn Vlaamse Reus te begrijpen, voor het eerst
de bitterheid van ganzentongen geproefd en aandachtig op zuring gekauwd; daar hadden wij een
kikker opgeblazen en onder de klompen laten klappen; in mijn herinnering is die plek nog rood
van bloed en schaamte. Daar hadden wij, ook al niet iets om trots op te zijn, onze jongere broer
als straf voor zijn ongehoorzaamheid bovenarms in een sloot gegooid; daar zaten volgens de
verhalen van mensen die ons op het goede pad wilden houden, wolven en kwaaie mannekes in
het bos.
En daar, tussen den doodspaal en het steegje, hadden we aandachtig gekeken naar het plasje dat
oude Hanneke, terugkomend uit de kerk, in het gras tussen de paardebloemen had achtergelaten.
Zij was rond 1866 geboren en droeg, ongeveer zoals de nonnen die onze jeugd verblijdden,
lange zwarte kleren waar wij niet het fijne van begrepen. Iets comfortabels moest daarin wel
zitten, want Hanneke hoefde alleen maar een beetje te hurken om haar water te lozen; en zij
plaatste ons daarmee voor het onzedige raadsel van haar ondergoed. Dat moest er,
concludeerden wij, als het er al was, heel anders uitzien dan de forse directoires die de
buurvrouw ‘s maandags in de wind liet wapperen.
En zo is dat paadje besprenkeld met herinneringen en namen, die even weinig stof tot een brede
epiek geven als het stromen van de Lei, het schuifelen van salamanders en het felle geel van het
speenkruid. Namen noemen en gebeurtenisjes vertellen moet wel iets van fictie krijgen of van
een vergeefse poging tot concurreren met de grote geschiedenis en de echte literatuur. Het grote
is elders. Mijn verbeelding kan van de Lei geen Wolga maken, van De Kuil geen Dublin en zelfs
niet een Feldweg van dit paadje.
En telkens als ik er terugkom, de Kuilpad bewandel, met enige weemoed de topografie van mijn
kinderjaren repeteer en onwillekeurig de omgeving terugbreng tot een kapstok van mijn eigen
ondermaanse geschiedenis, heeft de nieuwbouw weer een stuk van het landschap veroverd en
bedekt. De uithoek wordt een buitenwijk met gouden daken. Het prille geluk tiert welig waar
eens koekoeksbloemen floreerden; en je moet wel een geboren iezegrim zijn om daarover te
mopperen. Maar wie kan het gewicht van zoveel ernst dragen?
Nog even dus vanaf de maan gesproken. De Kuilpad? Nooit van gehoord. Heimwee? Ik zou niet
weten waarom en waarnaar. Dus is het er niet. Er is alleen wat loos geritsel van melancholie in
een oude kop vol plaatjes die nergens meer op slaan.
Cornelis Verhoeven, geboren in 1928, was na de lagere school in Udenhout acht jaar seminarist in SintMichielsgestel en Haaren, een jaar volontair op het gemeentearchief in Tilburg, vijf jaar student klassieke letteren in
Nijmegen, zevenentwintig jaar leraar Latijn en Grieks in ‘s-Hertogenbosch en elf jaar hoogleraar wijsbegeerte in
Amsterdam. Vanaf 1993 is hij met emeritaat. Hij schreef talrijke essays waaronder vooral ‘Voor eigen gebruik’ uit
1969 en ‘Herinneringen aan mijn moederstaal’ uit 1978 autobiografische elementen bevatten. Dit jaar is bij Ambo
‘De glans van oud ijzer’ verschenen, dat helemaal autobiografisch is en ook de herinnering bevat die hierboven is
verteld. Voor zijn werk werd hem in 1979 de Staatsprijs voor beschouwend proza toegekend.
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Heemcentrum ‘t Schoor
De stichting Heemcentrum ‘t Schoor bevordert heemkundige activiteiten in Udenhout en
Biezenmortel.
De belangrijkste activiteiten zijn:
Aanleggen, restaureren en tentoonstellen van collecties
1. Het aanleggen van collecties van oude Udenhoutse gebruiksvoorwerpen, notariële akten,
prenten en ansichtkaarten, portretten, groepsfoto’s en straatgezichten, archieven van Udenhoutse organisaties en verenigingen, kerkboeken en bidprentjes, devotionalia in de ruimste
zin, enz. enz. Vele van deze collecties worden in bruikleen genomen.
2. Het restaureren en repareren van voorwerpen uit de eigen collecties.
3. Het organiseren van tentoonstellingen:
150 jaar St.-Lambertuskerk;
150 jaar harmonie MVC
100 jaar houthandel Van de Voort
heropening staalconstructie Jos van den Bersselaar
14 geslachten Verhoeven
gezondheidszorg in Udenhout bij gelegenheid van 25 jaar “Eikelaar”
50 jaar bevrijding
70 jaar Vincentius
75 jaar kerk en klooster in Biezenmortel
4. ‘t Schoor stelt haar collectie ook voor derden beschikbaar. Bijvoorbeeld ten behoeve van de
samenstelling van de jaarlijkse kalender “Dorpsleven Udenhout”.
Gemeentelijke commissies
Deelname aan enkele gemeentelijke commissies, met name:
• - de monumentencommissie;
• - de straatnamencommissie.
Lokale geschiedenis
Binnen de organisatie van de stichting heemcentrum ‘t Schoor is een team actief met het
verzamelen en vastleggen van - en publiceren over de lokale geschiedenis van Udenhout en
Biezenmortel.
De publikaties van ‘t Schoor:
1993
1994
1995
1996
1996

ISBN 90-801585-1-8
ISBN 90-801585-2-6
ISBN 90-801585-3-4
ISBN 90-801585-4-2
ISBN 90-801585-5-0

“Over d’n Biezenmortel”
“Over d’n Oorlog”
“70 jaar Vincentius”
“Beukenhof”
“Over d’n Unent”
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En er liggen nog grote plannen te wachten. Vrijwel zeker komt er in 1997 een boekje over de
jubilerende Scoutinggroep St.-Lambertus. In 1998 een boekje over de jubilerende Gilde. In 1999,
het jaar waarin de Rabobank 100 jaar bestaat, mag de publikatie “Over d’n Boerenstand” worden
verwacht.
De “studiegroep lokale geschiedenis” van ‘t Schoor wordt in haar werkzaamheden gesteund
door de beschikbaarheid van vele artikelen in het tijdschrift van de regionale heemkundekring
“De Kleine Meijerij”, de fotocollecties van Kees van den Bersselaar, Joost van der Loo en Annie
van Roessel-Kolen, de gastvrije toegang tot de vele archieven van de gemeente, de parochie, de
kloosters van de Capucijnen, Assisië, Vincentius, St.-Felix en de Fraters, en de archieven van
Udenhoutse bedrijven en particulieren.
Bijdragen
Degenen die oude gebruiksvoorwerpen, archieven, dossiers, onderzoek naar familiestambomen,
etc. beschikbaar willen stellen, kunnen daartoe contact opnemen met een van de bestuursleden
van de stichting.
Wil men teksten, herinneringen, foto’s e.d. beschikbaar stellen, dan kan contact worden
opgenomen met een van de leden van de studiegroep.
Zij die het heemcentrum willen steunen kunnen dat doen met een financiële bijdrage op de
rekening van de stichting bij de plaatselijke Rabobank, nummer 15.20.88.687 (gironummer van
de bank 10.77.008).
Het heemcentrum is gevestigd in het pand Schoorstraat 2, het woonhuis van Rector Merkx,
vroeger “De Kleine Strijdhoeve”.

164
Bronnen
Aa A.J. van der, “Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden” 1848
Aarts B., “Texandrie, van omstreden gouwbegrip naar integratie in het hertogdom” in “Geworteld in Taxandria”,
1992
Algemeen Rijksarchief te ‘s Gravenhage,
- Kaartenafdeling
- Aanw 1964 V 6
- ‘s Grooten blad 7
Archief Armen van Udenhout, gedeponeerd archief nr.103
Archief parochie St.-Lambertus Udenhout
Asten L. van, bijdragen geschiedenis SVSSS
Bakker W. de, “Een ontbrekend Meijerijs kwartier van Prinses Beatrix” in “De Kleine Meijerij” 1972
Bakker W. de, “De parochiekerk van Udenhout tegenover de kapel in de Kruisstraat” in “De Kleine Meijerij” 1982.3
Becht N.A., “De kapel te Udenhout; geschiedenis van de hervormden aldaar” in “De Kleine Meijerij” 1983.2
Becx J., “Leimeesters van Udenhout en Berkel” in “De Kleine Meijerij” XXIII
Berkelmans G., “De Gasthuishoeven op Hooghout, bakermat van Assisie” in “De Kleine Meijerij” 1980 1, 2
Bersselaar C.C.M. van den, “75 Jaar Boerenleenbank Udenhout”, reeks artikelen in “De Wegwijzer” 1974
Bersselaar C.C.M. van den m.m.v. J. van der Loo, “Kalender Dorpsleven Udenhout”
Boerenbond Udenhout, “Jubileumuitgave 1902-1977” 1977
Brands Advies, Oisterwijk
Brekel C.H.J. van den, “Kroniek van de geslachten Pijnenburg en van den Brekel 1290-1992”, Nuenen 1993, pagina
454
Brouwer L. de en J. van der Loo, “75 jaar bouwen in Udenhout”
Brouwers L., “Het huis De Roode Leeuw te Udenhout” in “De Kleine Meijerij” IX
Bruijn M.W.J., “Hoe oud is Oisterwijk?” in “De Kleine Meijerij” 1981.4
Camps H.P.H., “Oorkondenboek van Noord Brabant” 1979
Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, Breda
Dijk N., “Duizend jaar cultuurlandschap in beeld, Tilburgse bodem geeft archeologische informatie”, in “Tilburg”,
1994, nr.3
Dirkx J., “De geschiedenis van het cultuurlandschap rond Biezenmortel”, 1993
Doremalen H. van, e.a., “ Geworteld in Taxandria”, 1992
Dries-Van der Velden A. van den, “Het Brabant van toen…”, 1979, waarin een interview met Graard Kruijssen,
eerder gepubliceerd in “Het Nieuwsblad van het Zuiden”
Duncker D.R. en H. Weiss, “Het hertogdom Brabant in kaart en prent”
Eerenbeemt H.F.J.M., “In het spanningsveld der armoede. Agressief pauperisme en reactie in Staats Brabant”, 1968
Eerenbeemt H.F.J.M., “Geschiedenis van Noord Brabant, deel 1, traditie en modernisering 1796-1890”, Amsterdam
1996
Eijl pastoor P. van, “Memoriaal parochie Udenhout 1903-1936”
Fasel W.A., “Het ontstaan van de parochie Udenhout” in “De Kleine Meijerij” XVII, XX
Fasel W.A. en P.J.M. Wuisman, “Geschiedenis van Udenhout” 1978
Fasel W.A., “De armenzorg te Udenhout en Berkel” in “De Kleine Meijerij” XIX
Frenken A.M., “Kreitenmolen” in “Brabants Heem” 1964
Frieling J.H.J., “Sint-Lambertuskerk te Udenhout” 1988
Frieling J.H.J. en C.J. van Kempen, “150 Jaar St.-Lambertuskerk te Udenhout: 1991
Geertman P.D., foto’s, 1984
Gemeente archief Bergen op Zoom
Gemeente archief Helmond, ged.arch. Petit en Fritsen, nr.51, inv.nr.8
Gemeente archief ‘s Hertogenbosch
Gemeente archief Udenhout
Gemeentelijk Administratief Archief Udenhout, aanwezig in het Streekarchief Oisterwijk
Hardenberg H., “Het ontstaan van de Vrijheid Tilburg” in “Van Heidorp tot industriestad” 1955
Heemcentrum ‘t Schoor Udenhout-Biezenmortel, “Over d’n Biezenmortel” 1993
Heemcentrum ‘t Schoor Udenhout-Biezenmortel, “Over d’n Oorlog” 1994
Heeren J.J.M., “Geschiedenis van het kasteel-raadhuis en de heren van Helmond”, 1938
Heijden W.G.M. van der, “Noord-Brabant in de negentiende eeuw, een institutionele handleiding”, ‘s-Hetogenbosch
1993, pagina 33-37 “de organisatie van het gemeentelijk bestuur”
Hendriks J. en F. van Nuenen, “Ijzertijd in het Leijdal” in “Tilburg” 1988 nr.3

165
Hendriks J. en F. van Nuenen, “Archeologisch onderzoek in de Tilburgen” in “Tilburg” 1989 nr.3
Hendriks J. en F. van Nuenen, “Tilburg in de late Middeleeuwen” in “Tilburg” 1992, nr.2
Huybers A., “Oud Oisterwijk”
Iersel C.A. van, “Het Udenhouts postagentschap rond de familie Scholtze (1803-1926)” in catalogus nationale
postzegel-tentoonstelling Filexpo, april 1976, en in “De Kleine Meijerij” jrg.27 nr.2
Iersel M. van, “De kapel in Udenhout” in “De Kleine Meijerij” XIV.3
Iersel M.C. van, “De familie Scholtze” in “De Kleine Meijerij”
Janssen Dr. G.B., “Baksteenfabricage in Noord Brabant 19e-20e eeuw”, Stichting zuidelijk historisch contact, Tilburg, 1992
Juten G.C.A., “Jan van Berlaer, heer van Helmond 1361-1425” in “Taxandria” 1933
Kort Sjef de, notities over zuivelfabriek St.Isidorus
Laarhoven A.G., “Het ontstaan van de Enighe van Oisterwijk”, 1995
Leefdaal Ph. baron van, “Beschrijving der Meijerij van ‘s Hertogenbosch” in “Bijdragen van het provinciaal
genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant” 1918
Leenders W.H., “De Udenhoutse gronden en hun ontstaansgeschiedenis” in “De Kleine Meijerij” 1982.2
Leenders W.H., “De gronden van de Biezenmortel met hun cultuurlandschappen” 1993
Leenders W.H. “De gronden met hun cultuurlandschappen op het zand en de leem” 1993
Linden D. van der, “Catharina van der Linden-de Groot, een Oisterwijkse vroedvrouw iun de eerste helft van deze
eeuw” in “De Kleine Meijerij” jrg 45 nr.2
Loo J. van der, “Steenbakkerijen en steenfabrieken” in “De Gemeint” 1991
Loo J. van der, idem in “De Kleine Meijerij”
Loo J. van der, “De eerste Udenhoutse fotografen” in “De Gemeint”
Loo J. van der, “Het geslacht van der Plas, wagenmakers, timmerlieden en aannemers in Udenhout” in “De
Gemeint”, 1990
Loo J. van der, “Koekfabriek Victoria doofde na een eeuw de oven” in “De Gemeint”, 1991
Loo J. van der, “Bakkers in Udenhout” in “De Gemeint” 1992
Loo J. van der, “Hendrik Boudewijns en zijn nageslacht: ruim 180 jaar smeden te Udenhout” in “De Gemeint”
Loo J. van der, “Kees Schoonus, nazaat van een oud slagersgeslacht” in “De Gemeint”, 1991
Loo J. van der, “Onderwijs in Udenhout” in “De Gemeint”, 1993
Loo J. van der, “Cafés in Udenhout” in “De Gemeint”, 1992
Loo J. van der, “Gemaakt door Marinus Verspeek, Udenhout, 26 september 1906, oud 18 jaren” in “De Gemeint”
Mandos H., “Kreitenmolen” in “Brabants Heem” XVI
Moes E.W. en K. Sluiterman, “Nederlandse kastelen en hun historiën, deel 1, Maurik” 1913
Mulder W., “De klapperman” in “De Kleine Meijerij” jrg 4
Notarieel Archief Udenhout, inv.3028 van Streekarchief Oisterwijk
Oirschot A. van, “Middeleeuwse kastelen in Noord Brabant” 1981
Oostrom F. van, “De Loonse en Drunense duinen” 1964
Pinkhof M., “Plaatsbeschrijving van Oisterwijk met kroniek van de jaren 1566-1609”
Plevoets A., “De afkomst van de Ghiselberten, Heren van Tilburg” in “Actum Tilliburgis” 1980
Rijksarchief Noord Brabant ‘s-Hertogenbosch, toegangsnummer 23.01, 32.01, 47.02, 95.01, 97.01, 98.01
Rijksuniversiteit Utrecht, Geografisch instituut
Robben Antonie, “Huishoudend notitieboek”
Robben Ant.J.M., “Een stamboom in bidprentjes” in “De Kleine Meijerij” jrg 25 nr.3
Robben C., “Udenhout als parochie voor de afscheiding van Oisterwijk” in “De Kleine Meijerij” XVIII
Robben C., “Over Elias Robben, zielzorger en later eerste pastoor te Udenhout” in “De Kleine Meijerij” XVIII
Sasse van Ysselt Jhr. Mr. A.F.O., “Beschrijving der Meijerij van ‘s Hertogenbosch” in “Bijdragen van het provinciaal
genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant” 1918
Scheffers F.A.J.M., “Het adellijk huis de Vorselaar” in “De Kleine Meijerij” 1993, 4
Scheffers F.A.J.M., “De dorpsfinanciën van Udenhout door de eeuwen heen” in “De Kleine Meijerij” 1995, 1, 2, 3
Schutjes L.H.C., “Geschiedenis van het bisdom ‘s Hertogen
bosch” 1870
Smulders F., “De Strijdhoeven” in “Brabants Heem” I.12 en in “De Kleine Meijerij” IV.8, IX.9, X.2, XI.11
Smulders F., “Kreitenmolen” in “Brabants Heem” XVI
Smulders F., “De voorganger en voorstander van Udenhout” in “De Kleine Meijerij” IV.4
Smulders F., “De gezworene van Udenhout” in “De Kleine Meijerij” VII.5
Smulders F., “De leimeesters in Udenhout en Berkel” in “De Kleine Meijerij” VIII.7
Smulders F., “Brabants Hoek te Udenhout” in “Heemkunde” I.9
Smulders F., “Het leengoed op De Gomelaer” in “Heemkunde” II.4

166
Smulders F., “De hoeve ter Vriesdonc in Udenhout” in “De Kleine Meijerij” VI.4
Smulders F., “De hoeve van Jan Honyman te Udenhout” in “De Kleine Meijerij” IX.10
Smulders F., “De hoeve Hooghout te Udenhout” in “De Kleine Meijerij” XII.9, 10
Smulders F., “Soldaten in Udenhout in 1674” in “De Kleine Meijerij” VII.7
Smulders F., “Het Helmonds Broek in Udenhout” in “De Kleine Meijerij” V.7, IX.11, XII.2
Smulders F., “Het leengoed het Clappend Scoor te Udenhout” in “De Kleine Meijerij” V.9
Smulders F., “De familie Ridder van Berkel” in “De Kleine Meijerij” 1955
Smulders F., “Oisterwijk en Tilburg” in “Historische bijdragen Heemkundekring Tilborgh”, 1992, nr.3
Spierings M., “De Perweyshoeven in den Udenhout” in “De Kleine Meijerij” XXVII
Spierings M., “Heer Willem van den Bosch, ridder” in “De Kleine Meijerij” XXVIII
Spierings M., “De rol van de abdij van Tongerlo bij het ontstaan van het dorp Udenhout” in “De Kleine Meijerij”
1989.2
Stevenson V., “Atlas van de Europese talen” 1984
Thiadens H.J.M., “Oisterwijk en de parochie Oost Tilburg” in “De Kleine Meijerij” 1982.2
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, kaartenverzameling
Verhoeven Cornelis, “Herinneringen aan mijn moedertaal”, 1978
Voort J.P. van de, “Stichtingsdatum van de Udenhoutse parochie” in “De Kleine Meijerij” XX
Voort J.P. van de, “Nogmaals de stichtingsdatum van de Udenhoutse parochie” in “De Kleine Meijerij” XX
Voort J.P. van de, “Het huishoudend notitieboekje van Burgemeester Antony Robben” in “De Kleine Meijerij” jrg
17
Voort J.P. van de, “Kasteel de Strijdhoef te Udenhout” 1982
Vries J. de, “Etymologisch woordenboek” 1958
Warlop A., “De Vlaamsche adel voor 1300” 1968
Wegwijzer De, gemeentemededelingen, mei 1996
Winkelmolen L., “Geschiedenis en landschap van het natuurgebied de Brand in Udenhout” in “De Kleine Meijerij”
1991.3
Wolfs A.P., “Een eeuw Moergestel 1770-1870”, Moergestel 1995
Wuisman P.J.M., “De wapenverlening aan de gemeente Udenhout in 1818” in “De Kleine Meijerij” 1972
Wuisman P.J.M., “De vlag der gemeente Udenhout” in “De Kleine Meijerij” 24e jaargang
Wuisman P.J.M., “Burgemeesters van Udenhout sedert 1810” in “De Kleine Meijerij” 1982.1
Wuisman P.J.M., “Van Santen contra het gemeentebestuur” in “De Kleine Meijerij”
Wuisman P.J.M., “Gemeenteboden vroeger” in “De Wegwijzer” jaargang 4 nummer 9
Wuisman P.J.M., “Brandbestrijding en brandweer in Udenhout (I en II)” in “De Kleine Meijerij” 1994, jrg 29, nrs 2
en 4
Wuisman P.J.M., “Bestaat Udenhout 750 jaar?”, notitie 1982
Wuisman P.J.M., “Overzicht van de geschiedenis van Udenhout”, notitie maart 1972
Zon Frans van, “Hartverwarmend uniek” in opdracht van het gemeentebestuur van Udenhout, maart 1996

167
Colofon
Dit boek is tot stand gekomen door het enthousiasme van de auteurs, allen amateurs die in dit
boek een uitdaging hebben gevonden.
Fotomateriaal
De in dit boek opgenomen foto’s zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de persoonlijke collecties van
Kees van den Bersselaar, Joost van der Loo en Annie van Roessel-Kolen. Velen hebben ons
foto’s ter beschikking gesteld. Dankzij hen is dit boek een rijk geïllustreerd boek geworden.
Omslag
De schrijvers zijn dank verschuldigd aan Angelique de Graaij jr. die het ontwerp van de omslag
heeft gemaakt.
Technische realisatie
Bij het verwerken van de teksten is medewerking ontvangen van Ruben van den Broek.
Drukkerij
Het boek is door drukkerij ELKA BV gezet in het lettertype Helvetica en gedrukt op 115 grams
houtvrij half mat mc papier. De omslag is gedrukt op 200 grams houtvrij half mat mc papier.
Oplage
De oplage van het boek is 1500 exemplaren.
Financiering
De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van
• Gemeente Udenhout
• Baksteengroep Desimpel Nederland B.V.
• Jos van den Bersselaar Constructie B.V.
• Edelsmid Mari van den Bersselaar
• Hoppenbrouwers Electrotechniek B.V.
• Wim Weijtmans, Boomrooi- en Vervoerbedrijf
• Piet van de Wouw, Molenaar
• Tennishal Matchpoint

(embleem drukkerij ELKA BV)

168
onderschriften hoofdstuk 1
Oorspronkelijk was Udenhout moerassig. Restanten zijn het natuurgebied d’n Brand en de Moerput achteraan de
Schoorstraat.
De abdij van Tongerlo werd in 1232 belast met de economische ontginning van Udenhout.
Op deze kaart komt Udenhout nog niet voor. Bovenaan is het Hollands Diep goed zichtbaar, met onder andere de
havenstad Heusden. De zandverstuiving is aangegeven met daarin de plaats Ven Loon op ‘t Sandt.
Op deze kaart, uitgegeven in 1644, is Udenhout getekend aan de weg van Oisterwijk naar Giersbergen, dat is aan de
oude Heusdensebaan ter hoogte van ‘t Winkel.
Deze kaart, uitgegeven in 1708, is getekend door Nicolaas Visscher in de tweede helft van de 17e eeuw. Udenhout
staat ook nu getekend aan de Heusdensebaan ter hoogte van ‘t Winkel. Van daar af loopt een straat diagonaal
richting Loon op Zand. Het is de oude Cruysstraet.
Een situatietekening van Udenhout in de 14e eeuw.
Waar de Kuilpad uitkomt op de Kuil is een klein stukje van de aloude Cruysstraet bewaard gebleven.
De oude woning “De Rode Leeuw” vooraan in de Kreitenmolenstraat. De naam gaat terug naar de Tachtigjarige
Oorlog en is een verwijzing naar de Hollanders.
De wei in de Mortel, waar eens het Verzonken Kasteel heeft gestaan, ligt beduidend lager dan de omliggende
gronden.
Fragment uit het testament van Aert van Iersel, 14 mei 1475. Daarin wordt gesproken van “de wouwer” in de
Mortel, doelend op een gracht zonder hoeve, wellicht toen al een ruïne.
Fragment uit de benoemingsbrief van de eerste pastoor van Udenhout, 27 juni 1723.
Eerste pastoor Elias Robben, 1722-1765.
“Vrijheid, gelijkheid, broederschap”, alle kiesgerechtigde Udenhouters onderschrijven de uitgangspunten van de
Franse Revolutie, april 1798.
Document van de Hoge Raad d.d. 14 oktober 1818, waarin aan Udenhout een wapen wordt verleend: een
klimmende leeuw van lazuur op een goud veld.
De Udenhoutse vlag dateert van 1973.
In 1982 werd herdacht dat het 750 jaar geleden was dat Udenhout voor het eerst als plaatsaanduiding werd genoemd
in een akte van de abdij van Tongerlo. Er werd een groots feestprogramma opgezet, dat duurde van Hemelvaartsdag
20 mei tot en met tweede Pinksterdag 31 mei. Scouting St.-Lambertus organiseerde de kasteeldagen. Bij die
gelegenheid werd het boekje “Kasteel de Strijdhoef” van de hand van Jan van de Voort uitgebracht.
28 januari 1945 wordt Vincentius getroffen door een V1.
11 juli 1984 wordt met name Biezenmortel getroffen door een vliegende storm.
Twee inwoners hebben heel veel van “200 jaar Udenhout” mogen meemaken. Op 27 september 1897 vierde op
Huize St.-Felix Willem van Haaren zijn 100ste verjaardag (overleden 3 maanden later op 9 januari 1998). Op 20
december 1986 vierde Tonia van Hal de Boer uit Biezenmortel haar 100ste verjaardag (overleden 3 dagen later op 23
december 1986).
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Onderschriften hoofdstuk 3
De hier afgebeelde stambomen laten zien dat het wereldje van de Udenhoutse bestuurders van de 19e eeuw maar
heel klein was.
Linksboven in het schema staat de stamboom Bergmans, afkomstig van het Clappend Scoor en in de 17e eeuw
wonend in het kwadrant van Kreitenmolenstraat en Slimstraat. Jan Bergmans was eigenaar van de eerste schuurkerk,
ongeveer ter hoogte van de huidige RABO-bank. Toen de 1e schuurkerk versleten was bouwde de man van een
achternicht van Jan Bergmans, te weten Elis Brokken, de 2e schuurkerk. Elis overleed jong. Zijn weduwe, Jenneken
Bergmans, hertrouwde met Jan Robben, een volle neef van haar overleden man. Zo kwam de familie Robben
omstreeks 1700 naar ‘t törp van Udenhout en werd eigenaar van de 2e schuurkerk. De parochie maakte zich
onafhankelijk van Oisterwijk en Elis Robben, broer van Jan, werd de 1e pastoor van Udenhout. In de stamboom
van genoemde Jan Robben zitten de 1e burgemeester van Berkel, de 3e burgemeester van Udenhout en de 4e
burgemeester van Udenhout. Laatstgenoemde is Antonie Robben. Diens oudste dochter is de oma van Karel
Prinsen, 12e pastoor van Udenhout. Terug naar genoemde Jan Robben en pastoor Elis Robben. Die twee hadden
een zus Anna Maria. In haar stamboom zit Arnolda van Iersel die het hoofdaltaar van de Lambertuskerk heeft
geschonken, Arnoldus van Iersel die de burgemeesterswoning aan de Slimstraat heeft gebouwd en Maria van
Oorschot echtgenote van de 6e burgemeester van Udenhout.
Rechtsboven staat de stamboom Vermeer, afkomstig van het Helmonds Broek in het kwadrant Kreitenmolenstraat
en Groenstraat. In deze stamboom zit Maria Vermeer die huwde met de leerlooier Andries van den Bosch. Hun
zoon Jan van den Bosch was de 1e burgemeester van Udenhout en hun kleinzoon Andries Kuijpers de 5e
burgemeester van Udenhout. Laatstgenoemde 5e burgemeester moest oom zeggen tegen de 1e burgemeester. De
zoon van de 1e burgemeester en de 5e burgemeester zijn beiden vernoemd naar hun opa.
Links van de stamboom Vermeer staat de stamboom Van Iersel, oorspronkelijk van ‘t Winkel. In deze stamboom zit
Josephus van Iersel, de 6e burgemeester van Udenhout, gehuwd met Maria van Oorschot uit de stamboom Robben.
Hun zoon Willem was in Udenhout bekend als de vrijgezel en rentenier “Meneer Willem”. Hij was de schenker van
onder andere Huize St.-Vincentius.
Opvallend in dit schema is het ontbreken van de familie Verhoeven, die toch in aantal het grootst was. De
Verhoevens kwamen pas in vooraanstaande bestuurlijke functies na het ontstaan van Boerenbond, Boerenleenbank,
Melkfabriek en Landbouwschool.
Noot: De familie-stambomen zijn gedeeltelijk, voor zover relevant, weergegeven.
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Onderschriften hoofdstuk 5
Huwelijksfoto 17 mei 1904 van Petrus van Kempen en Arnolda Bouwens.
De familie Van Zon Bogaers uit den Berkhoek op z’n zondags. Rondom Janus van Zon en Anna Bogaers staan hun
kinderen, van links naar rechts Luus (gehuwd met Ties Vissers), Willem (gehuwd met Sjo Bouwens), Beth (gehuwd
met Kees van Lier), Frans (gehuwd met Pietje Wouw), Jenna en Tina (gehuwd met Janus van Kempen). Anna
Bogaers draagt een zogenaamde Gèselse Brabantse poffer.
De grafiek toont de ontwikkeling van de samenstelling van de Udenhoutse bevolking naar aantal mannen en aantal
vrouwen, gedurende de periode van 1851 tot 1925. In alle jaren waren er meer mannen dan vrouwen. Vanaf 1903
loopt het aantal mannen sterk op; dat betreft de bewoners van Huize Assisië.

