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Magazijn van St. Oedenrode.

1e Jaargang NO 1 – 7 April 1883
Aan den lezer.
Met volle vertrouwen doen wij het eerste
nummer van ons weekblad het licht zien, om
reden wij ons overtuigd meenen mogen te houden ‘dat onze pogingen meteen goed succes
bekroond zullen worden. Ieder nummer zal
zooveel mogelijk een artikel over landbouw,
veeteelt enz. bevatten. Ook van de marktberichten zullen wij datgene opnemen, wat tot
een leidraad zal kunnen dienen voor den verkoop en den aankoop van landouwproducten.
Voor het binnen- en buitenlandsch nieuws
wordt eveneens een ruime plaats in ons blad
voorbehouden.
Groote of uitgebreide artikelen zullen zoo
spaarzaam mogelijk opgenomen worden, maar
het zal ons streven wezen het aangename met
het nuttige te vereenigen, en zullen wij daarom
door groote verscheidenheid van artikelen en
een boeiend feuilleton zoveel in ons vermogen is den
smaak van al onzen lezers trachten te
bevredigen.
Op den voorgrond staat dat wij
ons op streng godsdienstig en zedelijk gebied zullen
blijven bewegen zonder iemand in
zullen blijven bewegen zonder iemand in zijne
godsdienstige overtuiging te krenken en ons volstrekt
met geen politieke vraagstukken of
met verkiezingen willen inlaten.

1

De geringe prijs van 3 cents per nummer zal
wel niemand afschrikken voor het nemen van een
abonnement terwijl de algemeene verspreiding
een uitmuntend middel aanbiedt om door adverteeren aan zijne zaken meerdere bekendheid te
geven.
En hiermede zij dit blad in de gunst en de
ondersteuning van het lezend publiek met
warmte aanbevolen.
De Uitgevers.
St.Oedenrode. terwijl op de meeste plaatsen in den omtrek het roggebrood 25 à 30 c(en)ts. Als
het brood per 6 halve Kilo’s kost, kost het hier slechts
23, 22 ja zelfs bij een bakker1 20 cents. Als het
brood toch goed is, is dit vooral voor den armen
man van veel belang. Zeer veel brood wordt
hier dan ook zelfs voor lui die betrekkelijk
ver hier vandaan wonen gekocht.
----- Verleden week gaf de Harmonie Nos
Jugit Apollo eene uitvoering, die bepaald goed
geslaagd mag heeten. De verschillende nummers werden behoudens eenige kleine aanmerkingen keurig uitgevoerd. ’t Moet echter gezegd
worden dat de nieuwe instrumenten (tot den
aankoop waartoe in de vergadering van Dinsdag van
de verleden week besloten werd,) aan zulke
uiitvoeringen veel kracht bij te zetten zullen.
--- Donderdag had het kind van zekeren Habraken
dat eenigen tijd onbeheerd in huis was gelaten het
ongeluk te verbranden,

Jan de Rooij
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schoone Noord-Brabant, thans kwijnende en in
verval, op te beuren en hare sluimerende
krachten met een nieuw en opgewekt leven te
bezielen; dan den smaad uit te wisschen, helaas!
maar al te zeer verdiend, dat Rooij slaapt; --ziet, Medeburgers! dat zou de vervulling wezen
van een onzer schoonste wenschen, voorzeker
die van u allen.
Laten wij elkander dan daartoe opwekken
door woorden daad; de middelen er voor aanwenden, die ons ten dienste staan, ---- opdat
wij eens met zelfvoldoening kunnen terugzien
op onze pogingen, wanneer die, --- en dit geve
God! --- door een gelukkige uitslag bekroond
mogen zijn geworden.
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INGEZONDEN STUKKEN
St. OEDENRODE, April 1883
Toen in een gemeenteraadszitting ten vorigen
jare thans aanbesteede weg van Olland enz.
in behandeling was, en de stemming zou plaats
hebben, maakte één der leden een opmerking,
die met een spottend lachen van een zijner
collega’s werd beantwoord. Die opmerking (wij
aarzelen niet te erkennen dat, naar onze meening,
zij het een verstandige woord was, dat
onze vroede mannen daarbij uitten) noemde de
oorzaak der ziekte, waaraan St. Oedenrode lijdende is: zij legde de vinger op de wond,
die hare genezing tegenhoudt; zij geeft daarenboven het geneesmiddel aan de hand, dat alleen
in staat is onze schoone Gemeente met vernieuwd
leven te bezielen.
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St. OEDENRODE. Naar men verneemt zal
de Weled. heer Ophoff, genees-, heel- en verloskundige, belast met de armenpraktijk dezer
gemeente naar Oisterwijk vertrekken, ’t is
echter te hopen dat de reden2 die Z.Ed. tot
zijn vertrek aanleiding geven, zoo mogelijk
worden weggenomen, want het gemis zou algemeen betreurt worden, eerstens is men zeer
met Z.Ed. ingenoomen en tweedens, men weet
bij ondervinding, dat het zoo makkelijk niet
gaat, een geschikt iemand in diens plaats te
krijgen.3

Blad 2
"Rooij heeft wegen genoeg; wij moeten haar
een kanaal bezorgen, dat alleen is in staat haar
nieuw leven te geven" – dat was de verstandige
raad van het genoemde Raadslid, van den ervaren
geneesheer: en ieder, die Rooij kent en liefheeft, die wezenlijk belang stelt in haren welvaart
en toekomstigen bloei, zal dien van ganscher
harte onderschrijven.
Inderdaad: "Rooij heeft wegen genoeg." Die
brengen haar toch het verwachte heil niet aan:
de ondervinding leert het immers.
Een kanaal alleen is daartoe in staat. Dat
aan te toonen zal ons streven zijn in enkele
opstelletjes die wij aan de met blijschap begroete
Rooijse Courant ter opname aanbieden. Mocht
het ons gelukken een steen te kunnen bijdragen
tot optrekking van het gebouw waarvan Rooij’s
toekomst afhangt, de oogen te openen van
hen, die deze toekomst in handen hebben;
daardoor een der schoonste gemeenten van ons
2

EEN ROOIJSCH KANAAL
II
Eenige jaren geleden vormden twee industriëelen, de een uit Eindhoven, en de andere
uit Hilversum het plan te St. Oedenrode een
fabriek van linnen en pellen op te richten. De
geschikte ligging van D
̎ e Kolk ,̎ toen te koop,
scheen hun daartoe een uitstekende gelegenheid.
Beiden kwamen een en ander opnemen. Steller
dezes was bij hunne besprekingen gedeeltelijk
tegenwoordig, en kreeg de overtuiging dat het
dien heeren daarmee ernst was, toen hij het
vóór en tegen daarvan hoorde bepraten. Het
huis, het terrein, de ligging der plaats zelf, --alles was gunstig voor hunne plannen; maar ….
de middelen voor ‘t vervoer der grondstoffen
en van ‘t fabricaat schrikten hen af, en terecht.

of geldquestie
Schijnt pro (ornd ge-beurd. Is dan ook gebleven. Had aan
pastoor van Oss om inlichting gevraagd (had vroeger L.O.
3
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geprakkizeerd) maar kreeg ten antwoord ̎ leugen zullen
……. ……….; anders heilige falselix afgescheept. Ver en hier
de geweze wissen.. k
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Immers, zij moesten concureeren en zagen
daartoe geen kans door de groote sommen geld, die
de aan- en afvoer zouden veroorzaken. En
ziedaar de reden waarom Rooij moest verstoken
blijven van zijne eerste fabriek en daar nog op
zit te wachten.
Toen onze eenige looier4 een jaar of drie geleden van plan was zijne looierij aanzienlijk uit
te breiden, was het zijn voornemen, daartoe
overgaande, zich te Eindhoven te gaan vestigen,
om te kunnen profiteeren van kanaal en spoorweg. Zeer natuurlijk!
Gelukkig voor Rooij
bleef het bij een voornemen, anders waren wij
onze eenige looierij kwijt geweest.
Andere voorbeelden zijn er overvloedig om
aan te toonen, dat de ontwikkeling en de bloei
van Rooij als fabrieksplaats alleen wachten
op middelen van vervoer. Spoor- en tramwegen
dan doen het wat toe; niets; niets evenwel meer dan
een kanaal. Voor het verkrijgen van een spoorweg
is de kans verkeken, daar men de gelegenheid heeft laten voorbijgaan om de lijn BoxtelWesel op 20 minuten afstand van Rooij te
kunnen krijgen. En wat den tram betreft,
die zal waarschijnlijk nog lang op zich laten
wachten, daar Mozes en de profeten ontbreken,
dewijl de geldmannen voorlopig genoeg hebben
van de aandeelen in tramwegen. En al komt
er een tram, wat zal die meer doen dan tegenwoordig de vrachtkarren?
Zullen de vrachtprijzen dan aanzienlijk verminderen? Daarop
alleen komt het aan, wanneer er sprake is van
aanvoer van grondstoffen van fabrieken. Geen
drie trammen zullen van Rooij een fabrieksplaats
maken; dat kan alleen een kanaal.
Ziet het
aan Veghel en Eindhoven. Welk een vooruitgang, wat een ontwikkeling van handel en bedrijf in die plaatsen? Wat was Veghel vóór
een halve eeuw vergeleken met Rooij; en wat
is het nu? En waardoor?
Blad 3
Laat ons dat een en ander eens goed bedenken en overwegen. Een volgende keer
komen wij er op terug en zullen trachten nog
andere gezichtspunten te openen om de overtuiging te doen wortel schieten, dat alleen een
Kanaal Rooij heil kan aanbrengen.

4

J. van der Hagen = Nu zijn er 2, ook een N.V. Vessem fils;
alias de Pruik
5
Gerardus Wijnen
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St. OEDENRODE.
Zaterdag ll. 21 dezer
bracht de harmonie ̎Nos Jungit Apollo ̎ haren
geachten beschermheer, den heer G. Wijnen5,
die dien dag zijn geboortedag vierde, als
naar gewoonte een serenade. De nieuwe instrumenten maakten een goed effect, maar er
werd ook keurig geblazen.
Een der commissarissen bracht namens het
gezelschap zijne beste wenschen uit voor den
jarige en de zijnen met de hoop ZEd. Nog
vele jaren als een waar beschermer der Harmonie deze huldeblijken te kunnen brengen.
Het gezelschap door den beschermheer in de
repetitiezaal geïnviteerd, bracht den avond
gezellig door en de vroolijke stemming hield
allen laat bij elkander. 6
---- De heer van West, directeur van het
Post- en Telegraafkantoor van een zelfde
kantoor te Waspik, en in diens plaats zou zijn
benoemd de heer B.J. de Breuk, telegrafist
2e klasse.
Het bericht van vertrek van eerstgenoemde,
die zich door zijne dienstvaardigheid de achting
van iedereen wist te verwerven, is hier met
leedwezen ontvangen en het gevoelen is algemeen, dat men niet licht iemand zijne plaats
zal zien innemen die hem in welwillendheid
evenaart. Hopen wij dat zijn opvolger dit gevoelen
moge beschamen.7
EEN ROOIJSCH KANAAL
III
Komt Rooij in het bezit van een kanaal, dan
volgt het oprichten van fabrieken zeer zeker.
Maar, ondersteld, dat daarvan, tegen alle verwachting, toch niets kwam, bleef dan om
andere reden de aanleg van een kanaal evenwel
niet hoogst wenselijk? Wat komt de landbouw hier vooral tekort? Waardoor hoort
men steeds de klacht: de meeste boeren hebben
te veel land onder de ploeg; als ze de helft
minder hadden, zouden ze heel wat meer telen
en met de helft der moeite. ---- De boer komt
niets te kort als mestspecie. Om die te verkrijgen moet hij immers tobben en zwoegen,
zich afsloven met krabben en vlaggen, dat
men medelijden met hem krijgt. En wat
6
7

Uwe solito, te laat.
Waar. Maar was een man sine villa religione.
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krijgt hij voor al die moeite? Een stof, die
grondstof heet voor de mest, doch die men veeltijds beter deed van het land af te laten, vooral
als ze van heivlaggen komt.
Bezorgd Rooij een kanaal; aan dat tobben
en sukkelen om mestspecie te verkrijgen komt
een einde, en de boer is gered. Van te veel
land onder de ploeg hebben is geen sprake
meer, integendeel, kwade gronden zullen verbeterd worden, heikampen in vruchtbare akkers
worden herschapen, heidevelden, thans bijna
waardeloos, zullen gaandeweg ontgonnen worden
en vele tobbers van boertjes zullen waarlijk
boeren worden en niet langer veeltijds doelloozen paardenarbeid behoeven te verrichten
om zich daardoor in ’t bezit te stellen van
wat zij noodig hebben, meer nodig dan brood.
Gaat weer kijken naar Veghel en ge zult
zien wat de boer heeft gedaan op de gronden
aan deze zijde van het kanaal. Zal de Rooijsche
heide ondankbaarder zijn dan de Veghelsche
of zijn broek geweest is? Niemand die dat
gelooft. De boeren leden van onze Gemeenteraad zijn er zeker heilig van overtuigd, daar
zij bij ondervinding weten wat mest doet en
wat er thans gedaan moet worden om die te
verkrijgen.
̎Als het den boer goed gaat, dan gaat het
heel Rooij goed, ̎ is eene waarheid, die men
dagelijks hoort verkondigen en met recht.
Enkele kwade jaren liggen nu nog versch in
het geheugen, waarom wij er slechts aan behoeven te herinneren, dat toen nering en bedrijf kwijnende waren en niets dan klagen
hoorde over de kwade tijden. De kansen
daarvoor worden aanzienljk minder en
een meer standvastige welvaart en ontwikkeling
zal daarvan het gevolg zijn.
geeft den boer
kans om zich gemakkelijk en met betrekkelijk
weinig kosten van de hem zoo nodige mestspecie te voorzien en ge hebt zijn welvaart
verzekerd, en met hem die van St. Oedenrode.
Spoor- en tramwegen doen dat niet; dat
kan alleen een kanaal; zonder een kanaal
blijft Rooij de oude knecht, en dat mag en
zal ook niet als ieder handelt naar plicht en
geweten.
Blad 4
8

zonder Godsdienst
Hotel bij wed. Rijcken
10
Best
11
met een of twee paarden
9

St. OEDENRODE.
De Heer Van West8,
postdirecteur alhier, is niet benoemd te Waspik
zooals eerst gezegd maar te Tholen.
Woensdagavond der vorige week werd
in het logement9 de Keizer alhier een brief
ontvangen uit Rotterdam, meldende, dat een
5-tal Heeren, die opmetingen zouden komen
doen voor de geconsessioneerde tramlijnen
alhier, Vrijdag d.a.v. te Schijndel10 aan den
trein wenschten te worden afgehaald met een
gesloten rijtuig11; ze zouden in genoemd logement12
dineeren en daar sommigen van hen op Vrijdag
geen vleesch gebruikten, moesten er ook voor
versche visch gezorgd worden.
De brief was na een boel omhaal geteekend:
Van Hasselt. Vermeeren, Ingenieur.
Volgens verlangen nu werd een barouchette13
tegen den bepaalden tijd nar den trein gezonden en voor een goed diner was natuurlijk
gezorgd. Visch uit ’s Bosch laten komen.
Toen de barouchette echter aan den trein
kwam, bleek het den koetsier, dat niemand
voor het logement de Keizer was aangekomen;
de koetsier most dus onverrichter zake terugkeeren en tot heden heeft men niets van
de komst der heeren vernomen, waarom men
algemeen veronderstelt, dat de brief door iemand
is geschreven en te Rotterdam op den post
gedaan om de Wed. Rijcken c.s. alhier eene
poets te spelen. Met de grap is wel eens gelachen maar toch wordt ze natuurlijk afgekeurd
daar de betrokkene te duur te staan is gekomen. Algemeen afgekeurd.
Eenige lui uit Vechel, die van de komst
van bovengenoemde heeren verwittigd
en die met hen over zaken wenschten te spreken,
hadden ook eene vergeefsche reis van Vechel naar
Rooij gemaakt.14
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St. OEDENRODE.
Zaterdag ontstond er
een begin van brand bij G. F. Verhagen in de
Kerkstraat alhier, die, had men het niet zoo spoedig bemerkt en gestuit, leelijke gevolgen had kunnen hebben, daar in de onmiddellijke nabijheid
12

hotel
met twee paarden van Swinkels
14
En de Burgemeester in partije cal op Raadhuis wachten
ook.
13
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er van nog al schuren en andere gebouwen
staan. De oorzaak van het ontstaan van den
brand was, dat een schoorsteen van potbuizen
uit elkander was gezakt terwijl er hard gestookt
werd zoodat waarschijnlijk vonken zich op den
zolder verspreidden en een paar kleedingstukken
aantastten, die daar hingen.
--Zaterdag namiddag is het mastbosch,
genaamd Vossenberg, gelegen onder deze gemeente in de Lieshoutsche heide en toebehoorende aan de erven A.W. van Eupen, gedeeltelijk afgebrand. Door de aanhoudende droogte
was de heide erg dor, zoodat men vreesde dat
de brand zich erg zou uitbreiden; het gelukte
echter aan een vijftal lieden den brand te beperken tot een gedeelte van gemeld bosch. De
schade wordt geraamd op circa ƒ 300.==. Waardoor de brand ontstaan is weet men niet.
--Met genoegen vernemen wij, dat het
Koor der R.K. Kerk op den eersten Pinksterdag, in de Hoogmis eene mis zal uitvoeren,
door zijnen15 directeur den heer G.16 Wijnen gecomponeerd. Wij twijfelen niet, naar hetgeen
wij er van hoorden, of de componist zal zijne
moeite met den beste uitslag bekroond zien.

Rooijsche Courant

INGEZONDEN STUKKEN
EEN ROOIJSCH KANAAL
IV.
Toekomstige fabrikanten en een legio boeren en
boertjes vragen een kanaal om te kunnen
bestaan en te bloeien; we hebben dat in korte
trekken aangetoond. Maar er is meer. Een
nederige industrie, die stil en ongezien zwoegt
om haar bestaan, vraagt ook gehoord te worden.
’t Is die des klompenmakers. Zijne belangen
zullen zeer zeker. gebaat zijn met een kanaal.
Ontelbare karvrachten voeren thans zijn fabrikaat deels naar Veghel, naar ’s Bosch, Best
of Schijndel om van die plaatsen verder hunne
bestemming (meestal Holland) te bereiken.
Door hard werken kan hij, als de klompprijzen
redelijk zijn, zoveel verdienen, dat zijn gezin
een aardappel en een stuk roggebrood voor zijn
onderhoud heeft; van vooruitkomen, van een
rustigen ouden dag, als gevolg van zijn zwoegen is geen sprake. Als evenwel de prijzen
15

President

der klompen, zooals in de laatste jaren, laag
staan, dan ziet het er treurig met onzen klompenmaker uit: de Notarissen kunnen dat getuigen alszij het willen. Geef den klompenmaker een kanaal en al die karvrachten zijn
onnoodig. Wat de voerlui in den zak steken,

Blad 5
dat komt den klompenmaker ten goede, en dat
is voor hem niet gering, zijn weinige verdiensten
in aanmerking genomen. Vooruitgang van
dien stand, bloei zijner industrie is daarvan
het onmiddellijk gevolg. Vóór 20 jaren had
Rooij slechts anderhalve vrachtkar en thans
zes en een halve, die het allendruk hebben
en goede zaken maken. Arm dorp! waar al
die vrachtkarren bloeien ten koste der ingezetenen, doch vooral arme klompenmakers, die
daardoor een deel uwer zuur verdiende penningen moet missen, en die een kanaal u in
den zak doet houden!
Nog iets. Duizendtallen vette kalveren voert
Rooij jaarlijks uit, en de boer is daarmee de
laatste jaren heel wel geweest door de hooge
prijzen. Maar is het nu niet treurig en zeer te
bejammeren, dat die prachtige dieren en die
duizenden klompen dagelijks naar Veghel moeten
worden gebracht, om naar Rotterdam overgevoerd te worden, terwijl die kosten een Rooijsche
stoomboot-maatschappij ten goede konden komen,
en voorbij den boer belangrijke uitgaven en dikwijls
moeite besparen konden?
En dit allles
kon zijn, als Rooij een kanaal had. Honderden
klompenmakers in Rooij en kalverboeren zouden
er van profiteeren niet alleen, maar Liempde,
Best, Oirschot en Son zouden dan hunne
klompen of kalveren in Rooij kunnen leveren,
zoals thans te Veghel of te Best; welke plaatsen
daardoor ook zeer gebaat zouden zijn en bovendien aan Rooij belangrijke voordeelen zouden
afwerpen. De klompenmakerijen en het kalvermesten, die hoofdmiddelen van bestaan met
den landbouw, van ons schoon dorp zouden
een tijdperk van vooruitgang intreden, dat rijke
vruchten zou afwerpen voor onze thans kwijnende gemeente en haar zeker met een nieuw
leven bezielen. Alleen een kanaal vermag dat wonder
uit te voeren.

Rooijsche Courant
16

Ger.
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1e Jaargang NO 8 – 26 Mei 1883
St. OEDENRODE.
Donderdag gaf de Harmonie "Nos Jungit Apollo" haar eerste zomerconcert in den tuin der societeit "Semper Unitas". De verschillende nummers werden zeer
goed uitgevoerd ofschoon het nogal erg opviel, dat een viertal der werkende leden abzent
waren. Dit was dan ook waarschijnlijk de
reden, dat er meestal lichte stukken werden
gespeeld.
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St. OEDENRODE.
Dat in de vorige nummers
geen verslag werd gegeven van de op den eersten
Pinksterdag uitgevoerde mis, door den heer
G. Wijnen gecomponeerd, heeft misschien sommigen doen denken, dat het werk den meester
niet kroonde; het moet echter gezegd worden,
dat de compositie van genoemde Mis, naar ons
bescheiden oordeel, meesterlijk is. De uitvoering
mag ook zeer wel geslaagd heeten. Wij hopen
eens meer in de gelegenheid gesteld te worden
zoo iets degelijks van den heer G. Wijnen te
kunnen hooren.
---Onlangs is alhier den heer Arn.
Kemps, de vierde otter gevangen sedert
1 Januari; dat mag waarlijk iets zeldzaams genoemd worden in eene streek waar men anders
zoo weinig van die fameuze vischdieven hoort.
Zondag ll. werd door onze Harmonie eene
serenade gebracht aan het bruidspaar den Heer
Dr. W. Nolen van Rotterdam en mejuffrouw17 Ella
de Chaufepié18. De Harmonie, die natuurlijk aan
elk bruidspaar geene serenade kan brengen,
meende hier een uitzondering te moeten maken; de heer Chaufepié is niet alleen donateur
van genoemd gezelschap, maar iemand die de
harmonie bij buitengewone gelegenheden daartoe
aangezocht, steeds bijstond in het opluisteren
van concerten door zijn meesterlijk vioolspel,19
iemand die voor zijn behoeftigen natuurgenoot
een weldoener mag genoemd worden en zich
de algemeene achting heeft verworven. De
harmonie heeft gemeend hem vóór zijn aanstaand vertrek uit deze gemeente een bewijs
te moeten geven van buitengewone hoogach17
18

Daniela
Protestanten op Buitenrust wonend.

ting, door bij gelegenheid van het bruiloftsfeest zijner oudste dochter eene serenade te
brengen. Door een der commissarissen werd het
bruidspaar namens het gezelschap alle voorspoed toegewenscht op het pad dat op het punt
stond door hen betreden te worden. Den heer
de Chaufepié werd de verzekering gegeven, dat
de harmonie besefte wat hij èn voor haar èn
voor de gemeente geweest is en alle heil werd
hem ook voor de toekomst toegewenscht.
De heer de Chaufepié, blijkbaar getroffen, bedankte de harmonie in hartelijke woorden en
vormde wederkeerig de beste wenschen voor
den bloei van ’t gezelschap niet alleen, maar ook
voor den bloei der onderlinge vriendschap.
Blad 6
De bruidegom bedankte op zijne beurt, ook
namens zijn bruid, in goedgekozen woorden
de harmonie voor de eer hen aangedaan en
voor de wenschen, door haar, bij monde van
haren commissaris uitgebracht.
EEN ROOIJSCH KANAAL
V.
"Zoodra Rooij een kanaal heeft, wordt de
prijs der gas hier op 9 centen gesteld, dus
25 percent minder." --- Zoo verklaarde de Directeur onzer gasfabriek in een vol gezelschap,
waarin sprake was van het gewenschte kanaal.
Die verzekering kon hij meteen gerust geweten
geven, wanneer alleen de verminderde prijs
der steenkolen in aanmerking kon komen.
Volgens ingewonnen informaties bedraagt de
vrachtprijs van een mud steenkolen per schip u
nog geen 10 cent. Wij zullen dien erevenwel op stellen voor onze berekening. Per
waggon over Schijndel, inhoudende ongeveer
112 Hectoliter of mud, circa 40 cent. Immers
de vracht der waggon tot Schijndel bedraagt
ƒ 32, ==, daarbij komt ƒ 0,50 voor ’t lossen en
ƒ 12, == karvracht tot St. Oedenrode, zoodat
men voor de 112 mud ongeveer ƒ 45, == vracht
betaalt tot in huis. Die 112 mud kosten per
schip ƒ 12, == zoodat een kanaal ons de kolen
van één waggon ruim ƒ 30, == minder levert,
dus ons die som in den zak doet houden.
Dat is nu het geval niet alleen met steenkolen,
19

’t Is waar; een humaan man; sed en excalutus.
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maar ook met metselsteenen, pannen, plavuizen,
timmerhout enz.
Wij willen ons nu evenwel
alleen tot de steenkolen bepalen en eens stellen
dat zeer vele burgers jaarlijks een halven
waggon kolen verbruiken. Een kanaal bezorgt
hun een winst van ƒ 15, == ieder.
Gesteld
verder, dat er besloten wordt tot het aanleggen
van een kanaal van Erp naar St. Oedenrode,
dat hoogstens ƒ 150.000 kan kosten en dat de
gemeente die som eens opnam à 4 percent dus
jaarlijks ƒ 6.000,== rente; dat zij den hoofdelijken omslag van een massa burgers verhoogde
met die door hen op kolen bespaarde ƒ 15,==
dan was daardoor al een aanzienlijk bedrag
der te betalen rente gedekt; die handelswijze
zou zeker niemand drukkend durven noemen.
Voeg daar nog bij de per kub. Meter bespaarde
3 cent voor de gasverbruikers en het moet
ieder duidelijk wezen, dat die door het kanaal
bespaarde penningen zonder schade door de ingezetenen kunnen worden afgestaan tot gedeeltelijke rentebetaling der opgenomen som. Die
gelden worden dus door de verminderde steen
kolenprijzen geleverd, door slechts een enkel
artikel onzer benoodigdheden, maar hoe vele
en aanzienlijker winsten bezorgt een kanaal niet
aan de ingezetenen, die dus, zonder hunne
schade, belangrijk hoger in den hoofdelijken
omslag konden worden aangeslagen, en die niet,
zooals thans, zouden jammeren en klagen, nu
de omslag is verhoogd geworden voor uitgaven
der gemeente, die boer noch burger werkelijk
voordeel aanbrengen of aanbrengen zullen.

Rooijsche Courant

1e

Jaargang NO 10 – 9 Juni 1883

St. OEDENRODE.
Omtrent de staat der
landbouwporducten kan gemeld worden, dat
die over het algemeen bevredigend is. De
rogge, een der hoofdzaken, staat redelijk goed
op de lage en vette gronden, veel minder op
de hooge en schrale; het stroo belooft de helft
minder dan dat van ’t vorige jaar. De haver
heeft zich wat hersteld door den regen der
vorige week en kan goed worden wanneer zij
spoedig wat meer krijgt. De aardappels staan
overal schoon en beloven een rijk gewas; zij
kunnen het goed zonder regen doen. Treurig

is het gesteld met de hooge weiden aan den
Dommelkant, daarvan zal weinig terecht komen.
De lage beemden staan goed vooral na den
laatsten regen! De vruchtbomen geven hoop
op een rijke opbrengst.
De regen die Donderdagnamiddag zoo zacht
neerkwam zal aan alles goed doen.
EEN ROOIJSCH KANAAL
VI.
Wij hebben in ons vorig artikel de kosten
van aanleg van een kanaal geschat op ƒ 150.000.
Bij nadere overweging en samenspreking met
en deskundigen hebben wij ingzien, dat die som
niet noodig zal wezen, en dat er aan ruim
ƒ 100.000 genoeg is. Men bedenke toch, dat
het verval van boven de Erpsche sluis tot
St. Oedenrode, ongeveer 0 is, zoodat kostbare
sluizen onnodig zijn. De grond in het Erpsche
broek heeft weinig waarde; ongetwijfeld wordt
die ten behoeve van een kanaal gaarne gratis
afgestaan. Dat is ook het geval met de Jekschotsche heide, die, zoo zij kon, zeer zeker
geld toe willen geven, om een kanaal te
krijgen, dat haar veele hogere waarde geeft.
Onteigeningskosten komen dus alleen voor in
de Evertsche akkers en in de buurt van Rooij.
Blad 7
Belangrijk kunnen er die niet zijn. Hoe men nu
over een en ander moge denken: de zaak is
voor Rooij van zoo groot gewicht en van zoo
overwegend belang, dat wij niet twijfelen of
het Gemeentebestuur het gewicht der zaak inziende, zal gaarne bereid zijn zich eenige kosten
te getroosten tot het instellen van een nauwkeurig onderzoek in deze, door een deskundige,
tot het ontwerpen van een plan en de raming
der kosten. Dan houdt het gissen op; dan kon
van vaste gegevens worden uitgegaan en onderzocht worden of de kosten van een kanaal de
financiële krachten der gemeente te boven
gaan of niet. Op medewerking van den kant
van het Provinciaal Bestuur mag de gemeente
wel rekenen.de Commissaris des Konings is
met ons overtuigd, dat Rooij’s welvaart en
bloei afhankelijk zijn van een aan te leggen
kanaal. Verscheidenen onzer, immers, herinneren zich nog de woorden door Zijne Excellentie gesproken tot onzen tegenwoordigen
Burgemeester bij zijne eedsaflegging, die ZEd.
Achtb. in het logement " de Keizer" alhier,
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aan de aanwezigen mededeelde: --- "Zorg nu,
Burgemeester!" zoo sprak Z. Excellentie "en
doe uw best van Rooij een kanaal te bezorgen;
gij kunt niets beters aan de gemeente doen:
dat alleen komt zij tekort." Dat waren ware
woorden en dat zijn en blijven ware woorden,
die alleen op vervulling wachten om daarvan
te getuigen. Wij voegen erbij: "Wie Rooij
een kanaal bezorgt zal in zegenend aandenken
blijven bij het tegenwoordige en bij het toekomende geslacht van St. Oedenrode’s ingezetenen
en meer dan menig ander verdient hij te leven
in de dankbare herinnering van alle weldenkenden."
Thorbecke deed eenmaal in ’s lands raadszaal
Amsterdam ’t verwijt hooren, dat de hartader
van Nederland zeer flauw klopte, met dat gevolg,
dat Amsterdam het op zijn eer trok, boos werd
---- de handen uit de mouwen stak ---- zoo dat
millioenen werden toegestaan en aangewend
voor al wat strekken kon Amsterdam’s bloei te
verhoogen en hare welvaart te bevorderen.
Landgenoot en vreemdeling kunnen zich daarvan thans gaan overtuigen. De woorden door
Z. Ex. den Commissaris des Konings gesproken
hebben zulke resultaten nog niet opgeleverd,
Doch "Men hoopt al!" zegt het Rooij’s spreekwoord, en wij hopen en blijven hopen, ja
wij vertrouwen, dat het Gemeentebestuur tot
het inzicht zal komen, dat Rooij ziek is; dan
moet onderzocht worden, warde oorzaak der
ziekte is, en, als die gevonden is, --- (wij hebben
getracht die aan te toonen) --- die geneesmiddelen
aan te wenden, welke de oorzaak der ziekte
wegneemen en eene geheele genezing bewerkstelligen. Welnu! Volgens onze innige overtuiging kan alleen een kanaal Rooij nieuwe
krachten geven, haar doen groeien en bloeien
en haar de plaats terug bezorgen, die zij vroeger
met eere innam, en die haar met recht toekomt. Moge de overtuiging, die ons bezielt,
het deel worden van allen, die geroepen zijn
en verplicht voor Rooij te doen wat hunne
hand vindt om te doen.20

graagte gelezen worden en dat die lui over het
algemeen het gevoelen van den schrijver deelen,
blijkt ten duidelijkste uit de gesprekken die
daarover door lieden van alle standen doch voornamelijk van den handels-, ambachts- en boerenstand gevoerd worden.
Moge spoedig een grondig onderzoek naar de
kosten van aanleg ingesteld worden, dan zal
van zelf blijken dat de kosten er van niet tegen de belangen er aan verbonden kunnen
opwegen.21.

Rooijsche Courant

1e Jaargang NO 12 – 23 Juni 1883
St. OEDENRODE.
Woensdag l.l. brandde
des namiddags de boerderij van Dekkers22 nabij
de Koeveringsschen molen geheel af. Er is niets
kunnen gered worden. Gelukkig was het rundvee op de weide; een zeug met 11 schoone
biggen zijn mede verbrand. Naar wij vernemen
is huis en inboedel verzekerd bij de onderlinge
Hollandsche Brandwaarborg Maatschappij te
Oudkarspel.
De oorzaak van den brand is
onbekend.

INGEZONDEN STUKKEN
Zaterdag 16 Juni l.l. hield onze Gemeenteraad eene vergadering, aan het einde waarvan,
nadat de op het convecatie-biljet aangewezen
punten waren afgehandeld, door den Voorzitter
de vraag werd gedaan, of een der Leden nog
Blad 8

St. OEDENRODE.
Dat de ingezonden stukken over:
"Een Rooijs kanaal" alhier met

iets wenschte te behandelen. En, wat zelden
gebeurt, ja, er was een Lid onder de elf, wien
iets op het hart lag. En dat was ons veel
besproken kanaal. De heer G. Wijnen23, het
jongste Lid van den Raad (de andere leden
zijn meest allen oude mannen) stelde voor door
een deskundige een onderzoek te doen instellen
naar de kosten enz. voor een te graven kanaal
van boven de Erpsche sluis tot St. Oedenrode.
De Voorzitter bleek weinig sympathie voor deze
zaak te hebben; ook vier Leden spraken luide
hunne afkeuring over zoo een dwaas[?] plan

20

21
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1e Jaargang NO 11 – 16 Juni 1883

N. Als schrijver dezes wordt algemeen genoemd de Hr.
Van den Brink, oud instituteur, Protestants micodulus ver
…gratus le ligiorus.

Overdreven, ’t zijn maar eenigen, niet oordeelkundigen.
Een zeer klein huisje
23
Af ver abique substantia duches ab alus.
22
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uit. Weinig aanmoedigend voor den heer Wijnen,
inderdaad, doch hij handhaafde zijn voorstel en
verzocht stemming. En er werd tot stemming
overgegaan; niet, nadat eerst zulk eene belangrijke kwestie was van alle zijnden was bekeken en
grondig besproken; wel neen! Toen drie leden
hunne stemming hadden uitgebracht, deed een
der Wethouders het voorstel om eerst te onderzoeken, wat zulk een onderzoek zou kosten;
dat voorstel vond ondersteuning en werd gedurende de stemming besproken. Bij een oogenblik van stilte zette de Voorzitter de stemming
voort; drie leden verklaarden zich nog vóór
het voorstel, doch verder kwam het toen niet,
daar de discussies weer werden hervat. Eindelijk
werd er voor goed doorgestemd, blijkbaar over
de twee voorstellen bij afwisseling. De voorlaatste
stemmer verklaarde zich vóór en de laatste ook
vóór, mits dat het onderzoek kosteloos zou geschieden, waarop de voorlaatste stemmer verklaarde, dat zukls ook zijne meening was.
Welk voorstel was nu aangenomen? Nstuurlijk dat van Wijnen. Is het te verwonderen,
bij die Babylonische verwarring, dat de secretaris met de handen in het haar zat en eindelijk wanhopig uitriep: "Maar wat moet ik
nu notuleeren? " -- "Ik weet het waarlijk niet,"
was het antwoord van den Voorzitter. En zoo
werd des voormiddags om 11 uren ten Raadhuize onzer Gemeente in eene plechtige zitting
van onzen edelachtbaren Raad op den 16de
dag der maand Juni van het jaar onzes Heeren
een duizend acht honderd drie en tachtig, ons
Rooijs kanaal behandeld, waarvan honderden
met ons een schoone toekomst voor onze Gemeente verwachten. Niet wetende of men zich
over dat alles ergeren of schamen moet, verlieten de enkele toehoorders de raadzaal om
aan24 vrienden en belangstellenden de uitslag
mede te deelen.
En die uitslag? Hij is deze: Men zal zich
wenden tot een oud-opzichter van den provincialen waterstaat om inlichtingen en advies
in deze!
[Wellicht kosteloos?]
Maar eere den heer G.Wijnen, die den
moed had het Rooijs kanaal in den Raad ter
sprake te brengen, en in weerwil der weinig
heusche ontvangst, zijn voorstel te handhaven.
Dat geeft ons moed voor de toekomst nu wij
daardoor de overtuiging hebben ontvangen, dat

hij en die Leden, welke met hem instemden,
zich niet zullen laten weerhouden te doen, wat
zij hun plicht oordeelen daar waar het de
rechten en de belangen geldt der Gemeente,
die zij moeten verdedigen en bevorderen.
St.Oedenrode, 18 Juni 1883.

Rooijsche Courant

1e Jaargang NO 14 – 7 Juli 1883
St. OEDENRODE.
Zondag j.l. ging zekere
W. van O.25 een oppassend jongmensch, na den
eten zwemmen met het noodlottig gevolg van
te verdrinken. Of het ongeluk te wijten is
aan het zich te water begeven direct na den
eten, dit weten wij niet; het is echter zeker
dat hierin weerwil van de zoovele vermaningen
in couranten, om niet, direct nadat men gegeten
heeft, te gaan zwemmen, het meeste gebruik
er van wordt gemaakt op schaftijd. Dat men
toch voorzichtiger zij.26
---Maandag j.l. heeft bij zwaar onweer
alhier, de bliksem een kind in het aangezicht
getroffen. ’t Is gelukkig maar van weinig betekenis.27
---Donderdagavond bracht de Harmonie
"NOS JUNGIT APOLLO", haren geachten President, den heer Jos. Wijnen bij gelegenheid van
zijn geboortedag als naar gewoonte eene serenade.
Hartelijk werd bij monde van commissaris v.
d. H.28 ZEd. alle geluk toegewenscht zoo voor
hem als de zijnen. Inzijne nieuwe woning
werden onder een goed glas wijn nog een paar
kernachtige toosten geslagen welke op den lateren
avond in de repetitiezaal, waar de leden zijne
genoodigden waren, nog door verschillende
andere werden gevolgd. De avond werd gezellig
en aangenaam gepasseerd.29

Bij de verkiezing van DRIE LEDEN van
den G E M E E N T E R A A D van St. Oedenrode op den 17 JULI worden aanbevolen de Heeren
Blad 9
M. AARTS, Raadslid, aftredend

24

27

25

28

weinige
Willem van Oorschot. Bij den Hoogen Vonder
26
Op preekstoel denzelfden Zondag nog gewaarschuwd.

Het kind van Jan Strijbosch, leijdekker.
J. van der Hagen
29
Te laat

Pagina 9 van 50
J.A. Hendriks

P van de RIJT, bouwman
W. van REKUM, Nijnsel
bestuurslid van het Waterschap de Rivier de
Dommel, C.A.
(658)
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Jaargang NO 15 – 14 Juli 1883

St. OEDENRODE.
12 Juli.
De werkzaamheden aan den kunstweg, waardoor het gehucht
Olland, ’t voornaamste gehucht onzer gemeente,
aan het net der kunstwegen verbonden wordt,
vorderen goed en is zeker voor deszelfs bewoners van veel gewicht. Voor de gemeente zou
het jammer zijn en het is toch te vreezen, dat
Olland zich meer en meer van Rooij zal gaan
vervreemden.30
--- Zondag j.l. vond bij het lichten der bijbus
te Olland de brievenbesteller een bijzwerm in
de bus, het was natuurlijk geene makkelijke
taak voor hem de bus geheel en al te ledigen.

INGEZONDEN STUKKEN
Frappez fort, frappez sovent,
mais surtout frappez juste.

Rooij weer, en telkens weer.
Slagaderen van verkeer! Voertuigen van ontwikkeling, beschaving en welvaart. Ze heeten:
Wegen, kanalen, spooren.
Nog is de tijd niet verre, toen Frankrijks
groote staatsman de mening uitsprak, dat
sporen wel goed zijn om spoedig ergens te
komen, maar als middelen van goederenvervoer
nooit iets zouden beteekenen.
Zag Thiers juist? Neen.
Meer nog dan de kokende en stampende
kolos deed water; ‘t heeft woestijnen den levensadem gegeven, de boeien geslaakt van wat
den doodslaap sliep eeuwen en eeuwen lang.
De groote gave der natuur is ze overal
toegepast, toegepast vraag ik praktischen
zin? Heeft ’t de menschen bij elkaar gebracht,
is de welvaart zichtbaar toegenomen, zijn, met
name onze barre heivelden, in welige landdouwen en lachende akkers herschapen! Helaas
neen! En toch, ’t kan zoo gemakkelijk. Niet
als we met rustige rust neerzitten, en
30

de slaapmuts zoo ver mogelijk over de ooren
trekken. Niet, als we prat op onze overwinningen indommelen.
Wel, als wij, stoere zonen van het fiere
Noorden, de handen terdege uit den mouw
steken, wel, als wij aan onze voorvaderen
ons spiegelend, tijdgenoot en nakomeling een
voorbeeld geven, van wat volharding en ijzeren
wil vermogen.
Wat met Napoleon III ook verwijt en zijne
misslagen zijn vele ---- toch is ieder weldenkend
Franschman hem dankbaar voor wat hij in het
belang van handel en landbouw deed. En
dat was? Hij legde wegen aan en kanalen
daar waar die mogelijk waren. Kosten wogen
bij hem niet. Hij toch begreep en paste toe
de leer der indirecte voordeelen. Was in den
aanvang tegenwerking zijn loon, hij hield vol
trots alles, tegen alles, overtuigd van zijn
goed recht. En nu? Iedere landbouwer houdt
hoog zijne nagedachtenis. De door hem ontworpene kanalen, ze brengen ongekende welvaart. Dat had niemand gedacht. Tot verstaving
van deze stelling noem ik Veghel ---- ’t is mijn
pleidooi.
Wat toch zoude Veghel zijn, als het geen
kanaal gekregen had?
Wat zal Rooij worden, als het wel een kanaal heeft?
Zal er dan zijn een ter zijde streven, of
wel een overvleugeling? Zal het zich niet als
op adelaarswieken verheffen? Deze vluchtige
schets zoude me te ver voeren.
Ben ik wel onderricht, dan zouden de kosten
van een kanaal niet het draagvermogen dezer
gemeente te oven gaan. Dankzij het beleid
van den Voorzitter van ons bestuur, zijn de
gemeentefinantiën bloeiend te noemen.
Een onzer patres coscripti, de heer G. Wijnen
ziet de zaak helder in. Hij zoude er niet tegen
opzien voor den aanleg zoo noodig een leening
te sluiten, innig overtuigd als hij is, dat zij
hondervoudig zou rendeeren.
Mocht toch zijne zienswijze ingang vinden;
mocht het hem gegeven wezen zijne collega’s
van het onbetwistbaar nut in deze kunnen
overtuigen!
Hij zoude é zich én de gemeente een monument hebben gesticht, sterker dan ’t hardst
arduin.
Is het niet schoon de bane der ontwikkeling
te ontsluiten?

Ongegrond.
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Is ’t niet vereerend, vraag ik, te kunnen
bijdragen tot het geluk van het algemeen, al
wordt dit door het algemeen niet ingezien?

Dorus de Koning, en
Adrianus van den Brand.

Blad 10
Al ware verguizing zijn deel, daarom niet
versaagd. De weldenkende burgerij is met hem,
en . . . . wacht.
Te zijn of niet te zijn, dat is de vraag.
Hier moet gehandeld worden, en wel met kracht.
Aan U, geacht raadslid, het initiatief.

VERKOOPING
VAN

Roerend Goed

GAYMANS.31

Aan Heeren Kiezers van
St.Oedenrode.

WEGENS VERTREK
TE

De door onderscheidene kiezers van leden
van den Raad dezer gemeente aangeboden
kandidatuur voor het lidmaatschap van den
Raad, heb ik nogmaals aangenomen.
De strijd voor en tegen mijne kandidatuur
welke op handen is, moge eerlijk gevoerd
worden!
Het hoofd der gemeente zal ongetwijfeld er
wel voor zorgen, dat zijne ondergeschikten zich
niet in dien strijd mengen zullen.
In den Raad zitting genomen hebbende,
zal
ik met de kracht, welke in mij is, de belangen der gemeente voorstaan en de welvaart
der gemeentenaren doen klimmen.
Ook zag ik gaarne benoemd tot mede-raadsleden de heeren: M. AARTS, aftredend lid en
P. VAN DE RIJT, bouwman te Nijnsel.
St. Oedenrode, 12 Juli 1883.

[6]

W. VAN REKUM
Bestuurslid van het Waterschap der Rivier de Dommel.32

St. Oedenrode op Buitenrust.
Vrijdag 20 Juli 1883, des morgens om 10 uur zal
De Notaris
Van Beverwijk
TE SCHIJNDEL
OP CREDIET VERKOOPEN
VOOR DEN

WelEdelGestrengen Heer Mr. de Chaufepié
op Buitenrust te St. OEDENRODE

Een Ezel, zeer mak Tilbury, Karretje, Tuig, Tuingereedschappen,
Stoelen, Tafels en Banken voor den
Tuin, Koper,Tin, IJzer, Glas- en Aardewerk.
Eenige Mahonie en Gladhouten Meubelen
groot Ledikanten met Springveerenmatras, geweer,
Gangstandaard, Ledikanten van IJzer, Potbloemen en hetgeen verder zal worden ten berde
gebracht.33
Daags te voren te zien van ’s morgens
10 tot 3 uur.
(6)

Rooijsche Courant
Eenige Kiezers bevelen
met aandrang tot Leden van
den Gemeenteraad van St.
Oedenrode
aan de Heeren:

W. van Rekum
31

1e Jaargang NO 16 – 21 Juli 1883.

(6)

Een onbekend, vreemdsoortig man slechts sind eenige
maanden hier bij Rijckens …. zal?; oud-ouderling; heeft
Buitenrust gekocht van Chaufepié.

St. OEDENRODE.
De werkzaamheden aan
de nieuwe brug over den Dommel, genaamd
Handbrug, vorderen goed. De onderbouw is
bijna gereed. Om de groote moeielijkheden,
32
33

Ter propositi tenax fantalus
En schilderijen/ olem meminisse juvabit.
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die de noodbrug veroorzaakt aan de talrijke
karren en rijtuigen, wordt de voltooiing met
ongeduld tegemoet gezien.
St.OEDENRODE.
Bij de Dinsdag 17 dezer gehouden verkiezing voor leden van den
Gemeenteraad zijn door 302 kiezers die de
gemeente telt, uitgebracht 232 stemmen hiervan bekwamen:
M. Aarts
aftredend lid 157 stemmen.
C.C.L. van Vessem aftredend lid 130 stemmen.
H. de Koning
aftredend lid 128 stemmen.
Zoodat de aftredende leden werden herkozen.
W. van Rekum34 bekwam 71, Aart Aarts 46,
Th. de Koning 26, Joh. van den Rijt 25, A. van
den Brand 20, P. van de Rijt 18, en J. van Houtum Az. 16 stemmen. De overige stemmen
waren verdeeld.

1e Jaargang NO 17 – 28 Juli 1883.
St. OEDENRODE.
Bij den schietwedstrijd
op Maandag en Dinsdag 23 en 24 dezer te
Oosterhout gehouden, hebben de schutters van
het 3e bataljon rustende schutterij alhier, onder leiding van den WelEd. Gestr. heer Majoor van Schaijk, den 1sten korpsprijs en twee
personele prijzen behaald.
--- Zondag 29 dezer zal onze Harmonie36
een bezoek ontvangen van de Harmonie Caecilia uit Schijndel. Des namiddags om 4½ uur
zal genoemd gezelschap in ̎de Verw ̎ bij M.
Kluijtmans, door onze Harmonie, ontvangen
worden om ten 5½ uur gezamenlijk een volksconcert te geven op het marktplein.
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Blad 11

BERICHT VAN INZET.

INGEZONDEN STUKKEN
̎Alles bleibt beim Alten. ̎

De TWEE BOUWHOEVEN onder
St. Oedenrode en Liempde,
Voor den Armen van Megen:
Zijn ingezet als volgt:
1e Koop. 16.13.43 met 200 hoogen op ƒ 14.200,-400,-2e Koop . 0.32.60 met 15 hoogen op ƒ
3e Koop. 0.56.00 met 5 hoogen op ƒ
580,-70,-4e Koop. 0.08.50 met 5 hoogen op ƒ
e
e
De 1 tot en met de 4 koop in
massa met 70 hoogen op
ƒ 15.430,-De 5e koop 4.01.84 met 20 hoogen op
ƒ 2880,-De 6e koop 1.67.50 met 20 hoogen op
ƒ 755,-e
e
De 5 en 6 koop in massa
met 5 hoogen op
ƒ 4020,-De 7e koop 4.15.000 met 60 hoogen op
ƒ 765,-de toeslag blijft bepaald op MAANDAG 20
JULI 1883, ten herberge van de Weduwe
RIJKEN, te St. Oedenrode ’s morgens om elf
ure ten overstaan van den Notaris VERBUNT
te Ravenstein.35

Rooijsche Courant

34

Altijd en voor alles candidaat; oud-Burgemeester van
Stratum. Een lastig en indringend …ziek ventje.

De betrokken hebben alzoo weer ingehuurd. --- Vast zitten ze wederom op ’t gestoelte der eere. --- Er mag worden verondersteld, dat ze vatten hun roeping, --- begrijpen
hun plicht. --Hun roeping is te werken in ’t belang van
het algemeen, met terzijdestelling van eigen
belangen.
Zelfverloochening wordt gevraagd.
Tegenover vraag staat aanbod. --- Wat biedt
men? Dat zullen we zien later. ---Hun plicht is, niet den Voorzitter te bemoeielijken, maar met hem een te zijn in het
goede. Hun plicht is ‘t niet alleen geldeljke
controle te beoefenen, maar ook om de koorden
van de beurs te ontspannen, als ’t noodig is. ---De kleingeestigheid en bekrompenheid, die
menige gemeente ---- van bijzondere personen
zwijg ik hier ---- zoo duchtege parten gespeeld
hebben, en nog spelen, vinden hier geen plaats.
Laten de leden van Rooijs Raad zich wachten voor de min vleiende uitspraak: ̎‘ t zijn een
hoop krenteniers, ̎ al zijn er ook renteniers
onder.
Ik verneem, dat de raad wel degelijk wil
meewerken tot den aanleg van een kanaal. Er is
destijds geopponeerd omdat ’t zou doodloopen,
en daarvoor vond men --- drie ton te veel.
35
36

Gekocht door Hoevenaar ……. Geldrop
Op verzoek van de bev. van Schijndel
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Nu, aprioristisch --- ik ken de stukken
niet --- zou zoo’n ontwerp mij ook niet toelachen.
Neen, er moet om bloei en rentabiliteit
tevens te krijgen, aansluiting zijn, eene lijn,
Die meerdere gemeenten verbindt, aaneenschakelt
tot een harmonieus geheel.
En een grootsch net kan en zal er niet
komen, als ge eeuwigdurend kibbelt over gemeente-, provinciaal-, en rijksbelang. --- De locale
kleur zetelt nog maar al te hoog. --- Debatten
en stemmingen in de 2e kamer, ze zijn welsprekend genoeg.
Als ’t den burgers wel gaat, is er dan geen
provinciaal-, geen rijksbelang? Ik meen --- het
zij met bescheidenheid gezegd --- van ja.
Neen aansluiting, eendrachtige samenwerking
dat alleen kan ons voeren tot een grootsch doel.
̎Eendracht maakt macht. ̎ dat is onze spreuk,
dat was ze in benarde tijden --- dat was ze
in tijden van voorspoed en bloei. Men vergete
haar niet.
Een verdeeld volk is zijn oplossing nabij.
Een krachteloos, verfijnd volk, wordt weggevaagd uit der statenrij. --De geschiedenis bewijst ’t en zij liegt niet.
Eendracht maakt macht! Als we leven met
haar en hare banier houden in eere, dan zal
het koninklijk woord: ̎ Je maintiendrai, ̎ geen
vage leuze zijn.
Blad 12
Dan zal deze raad trouw aan roeping, trouw
aan plicht handhaven zijn recht om te doen
wat noodig en nuttig is.
Hier – geen krenteniers, geen slaapmutsen,
hier geen rade-, geen rede-, geen reddeloosheid.
Want dàn, maar ook dàn alleen zal als met ’n
tooverslag wegvallen het motto, dat ik stelde
hierboven. Dàn zal de schaduw van de nacht plaats
maken voor een frisch morgenrood. Dàn
zal zich om Rooij’s beschreven vaderen eendrachtig slingeren de schoone spreuk: ̎Eendracht
maakt macht. ̎
Rooij, 28 Juli 1883

GAYMANS.

Advertentiën.

Buitenrust en ook de bosschen
37
38

Planten uittrekken
De Verwe

worden vanaf heden gesloten
voor het publiek.
Dit v e r b o d blijft van kracht
zoolang niet is aangewezen, den
DADER of de DADERESSE
van de verregaande BALDADIGHEDEN37 gepleegd op 20 Juli
l.l. d.i. den dag waarop den Heer
DE CHAFEPIÉ verkooping hield.

GAIJMANS.
St. Oedenrode, 28 Juli 1883.

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 18 – 4 Augustus 1883.
e

St. OEDENRODE.
Zondag jl. ontving onze
harmonie ̎Nos Jungit Apollo ̎ een bezoek van
hare zustervereeniging "Caecilia" uit Schijndel.
In de Verf38 werd "Caecilia" door ̎Nos Jungit
Apollo ̎ ontvangen, vandaar begaven zich beide
harmoniën in optocht naar den Heuvel onder
vrolijke marschen door beide harmoniën bij afwisseling uitgevoerd; vandaar begaf men zich
weder naar het marktplein om daar eene uitvoering te geven.
Deze uitvoering mag wel geslaagd genoemd
worden, de verschillende nummers van ’t programma werden allen zeer goed uitgevoerd en
het scheen, dat de afwisseling van Caecilia en
Nos Jugit Apollo in den smaak viel van de
zeer groote menigte, die zich op de markt vereenigd had om dit muziekfeest bij te wonen.
Na afloop der uitvoering werd Caecilia
door Nos Jugit Apollo en eene menigte belangstellenden uitgeleide gedaan tot bij de Kind. Verheijden waar menig glas werd gedronken en
gewijd aan de onderlinge vriendschap.
Blijkbaar over hun uitstapje voldaan scheidden
daar de leden van Caecilia van ons, om naar
wij hopen spoedig eens weer te komen.
--Door den WelEd. Gestr. heer van Schaijk,
Majoor van het 3e bataljon der rustende Schutterij was Woensdag aan onze Scherpschutters
die zich in het kamp te Oosterhout zoo gunstig
onderscheiden hebben een aardig feestje bereid.39
Hun werd een fijn diner aangeboden in het
logement den Gouden Leeuw,40 dat door een
prettige avond gevolgd werd. De Majoor geeft

39
40

Als er maar getracteerd wordt!!!
Bij P.P. van Hombergh
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wel bewijzen veel voor goede schutters over te
hebben, iets wat op hun ijver gunstig zal
werken.
SCHIJNDEL. Over de hartelijke ontvangst
die onze harmonie "Caecilia" Zondag j.l. te
beurt viel bij haar bezoek aan de harmonie
̎Nos Jungit Apollo ̎ te St. Oedenrode was het
ledental uiterst content; wat hartelijkheid en
oprechte vriendschap betreft, mag men van
geene andere gemeente verwachten wat wij te
St. Oedenrode ondervonden; daarvoor een woord
van dank aan Rooijs ingezetenen, aan de harmonie, maar ook in het bijzonder aan ’t bestuur der harmonie, dat met de overige leden
één is, dat blijkt met de andere leden samen
te werken en prijs te stellen op onderlinge
vriendschap en genoegen.
’t Moet gezegd zijn, dat het bestuur van
̎Nos Jungit Apollo ̎ gunstig afsteekt bij dat
van "Caecilia", welk laatste zich wel vertoonde,
maar ternauwernood. Het kwam afzonderlijk,
vertrok afzonderlijk en was bij het genoeglijk
samen zijn der leden van onze harmonie met
die van de harmonie te St. Oedenrode, zelden
of niet te bemerken.41

Op 27 Augustus
12 officieren, 393 manschappen en 13 paarden.
Op 28 Augustus
6 officieren, 303 manschappen en 2 paarden.
Muziekuitvoeringen.
Te St. Oedenrode ten gelegenheid van de kermis
op Zondag 19 Aug. a.s. marsch van de Harmonie ̎Nos Jungit Apollo ̎ van de repetitiezaal naar het Kofferen en van daar naar de
Verf42, op Maandag 20 Aug. Matinée-Musicale
door genoemde Harmonie bij P.P. van Hombergh.
Op Donderdag 23 Aug. muziek te geven
door het Symphonie-Orchest van het 5e Regiment Infanterie uit ’s Bosch bij M. Maas43.

INGEZONDEN STUKKEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)

St. OEDENRODE.
Volgens ingewonnen berichten zullen binnen deze Gemeente voor de
groote manouvres, die in de Oirschotse
heiden moeten plaats hebben, ingekwartierd
worden:
Op 25 en 26 Augustus
28 officieren, 1013 manschappen en 28 paarden.

In de Gemeenteraadsvergadering van heden
werd, behalve eenige beslissingen omtrent veranderingen in den aanleg van den weg naar
Olland enz., waartoe o.a. behoort het leggen
van een stoep ten behoeve van de Ollandsche
Kerk, waar zich 3 leden tegen verklaarden,
in weerwil van de krachtige verdediging daarvan door den Voorzitter; ---- verschillende mededeelingen, waaronder eene missieve van den
heer Van Hasselt, verzoekende intrekking der
concessie voor den aanleg van een stoomtramweg naar en door deze Gemeente, daar genoemde heer geen kans zag de benoodigde
gelden daarvoor bijeen te brengen; (het lid
W. van de Ven44 wenschte de gemeente geluk
met deze mededeeling, daar een Erpsche boer
Z.Ed.Achtb., zelf heeft verklaard, dat de stoomtram een kwaad ding is voor den boer en diens
paarden); het indienen der Gemeente-Rekening,
die sluit met een batig saldo van p.m. ƒ 4000.—
en andere meer of min belangrijke zaken; --in die zitting werd ook het Rooijsch Kanaal
(schrik niet geëerde lezer!) afgehandeld.
De Voorzitter deelde namelijk mede, dat hij,
volgens den wensch der Vergadering inlichtingen had ingewonnen:
1o bij den oud-opzichter van den Provincialen Waterstaat, van der Korput; 2o bij
den Ingenieur van dien Waterstaat; 3o bij een
ander opzichter; 4o bij den Griffier der Staten
en 5o zelfs bij den Hoofd-Ingenieur; terwijl
daarenboven de heer Van der Elzen, civiel-

41

43

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 19 – 11 Augustus 1883.
e

St. OEDENRODE.
Men is hier druk bezig
met den oogst, jammer is het, dat het regenachtig weer zoo aanhoudt, hierdoor wordt het
werk natuurlijk zeer veel vertraagd en de kwaliteit van de rogge lijdt er bepaald door. Dat
Blad 13
Woensdag het weer nogal slecht was, had zeker een ongunstige invloed op de jaarmarkt,
die dan ook lang niet druk kon genoemd
worden.

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 20 – 18 Augustus 1883.
e

42

De Bes. Bolsius -Raupp
De Verwe

44

De Ossekop aan de Heuvel
Willem Graard van de Ven
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Ingenieur45 te Tilburg had medegedeeld, dat hij
geheel kosteloos (de Raad was zoo beleefd
daarop zelfs niet te regardeeren) plan en teekenig voor het te ontwerpen kanaal zou maken,
tegen eene vergoeding zijner te maken kosten,
die hij schatte op ƒ 500.—. Volgens de mededeelingen van den Voorzitter waren alle adviezen afkeurend, als te kostbaar voor deze
Gemeente, die haren hoofdelijken omslag vertiendubbeld zou zien worden; en dat was waar,
zei Z.Ed.Achtb., want hij had het zelf uitgerekend,
en zou, zoo men het verlangde, die becijfe
ringen benden gaan halen. Zoover kwam het
evenwel niet. De heer Wijnen alleen wees op
de onjuistheid dier begrooting en toonde dit
door cijfers even aan; doch zijn stem was die
des roependen in de woestijn. De Raad toog
aan ’t stemmen over het voorstel van den
Voorzitter en ziet! met algemeene stemmen
werd er besloten het Rooijsche kanaal te laten
rusten. De heer Wijnen riep geheel moedeloos,
ziende aan de stemming waar het heen ging,
"dan zal ik ook maar voor het rusten zijn."
Zie zoo! nu is Rooijs Kanaal ter ruste, begraven met al die plechtigheid, die de Rooijsche
Raad er aan kan bijzetten en ons schoon dorp
zet zijn rustige rust voort, waartoe het veroordeeld schijnt en waaruit wij gewenscht hadden, dat een kanaal het zou verlost hebben.
Voorlopig zijn wij gesust met het verrijzen
van ijzeren lantaarnpalen; Olland met een stoep
voor de kerk, waarvoor de Ollandse Kiezers
zeer erkentelijk zullen zijn, en als zoete kinderen gaan wij ook ter ruste met ons begraven
Kanaal, terwijl onze Edel-Achtbare Raad zijn
vermoeid hoofd gerust mag ter ruste leggen in
het edel bewustzijn, dat hij alles heeft gedaan
wat eed en plicht van hem eischen. Hij ruste
in vrede.

laatste jaren zeer stil was, mag dit jaar weer leven-dig
genoemd worden47. Zondag was het zeer druk,
waartoe de harmonie het hare heeft bijgedragen.
De vroolijke marschen die zij uitvoerde bracht
allen in een kermisachtige stemming. Het matinée dat de genoemde Harmonie Maandag bij den
Heer P.P. van Hombergh gaf, was druk bezocht.
Ook het Matinée, Bal en Soirée dat Donderdag
bij den Heer M. Maas plaats had en van de
Sociëteit De Unie uitging, mag wel geslaagd en
druk bezocht heeten. Het muziek van het Symphonie-Orchest van het 5e Regiment Infanterie
uit ’s Bosch was keurig, en heeft met recht de
goedkeuring van de talrijke toehoorders weggedragen.
Dank zij de Harmonie die zich zoo
verdienstelijk heeft betoond, dank zij de leden
der Sociëteit De Unie die zich de kosten en moeite
hebben willen getroosten om Matinée, Bal en
Soirée te organiseeren, vooral ok dank aan
de dames48 die door hare tegenwoordigheid luister
bijzetten en alzoo ruimschoots de zorgen van
genoemd gezelschap wisten te beloonen.49

INGEZONDEN STUKKEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)
St.OEDENRODE, 29 Augustus 1883.
Aan
de redactie der Provincialen Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant.
De ondergeteekende verzoekt U het ondervolgende in
uwen courant, als ingezonden stuk te willen opnemen:
"Den 25, 26, 27 en 28 Aug. j.l. zijn te St. Oedenrode
respectivelijk ingekwartierd geweest het 3e en 4e en 2
compagniën van het 2e bat. 3e reg. inf. onder de orders
van de majoors Verschoor en Van Laak; allerwege hoort
men hier te plaatse uitingen van bijzondere tevredenheid
over het humaan en ordelijk gedrag der militairen; niet
de minste stoornis heeft er plaats gehad. De ondergetekeende neemt deze gelegenheid te baat om daarvoor
zijnen
dank te betuigen aan de heeren hoofd- en subalterne officieren zoomede aan de minderen die te St. Oedenrode op
evengenoemde datums hun kantonnement hebben gehad,
met de hoop dat ook zij evenzoo tevreden zullen zijn
geweest over de voeding en behandeling der ingezetenen.

St.OEDENRODE, 13 Augustus 1883.46

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 21 – 25 Augustus 1883.
Blad 14
e

St. OEDENRODE.
45

De kermis die hier de

Is slechts polytechniker v. Aken, waar hij lang op
gestudeerd heeft; alias Jan Tram; als Direct. der tramlijn
Tilburg – Waalwijk; geb. te St. Oedenrode.
46
Van den Brink???
47
Had integendeel niets te beduiden. Wat eenig leven gaf
aan kleine en groote kinderen, was een mallemolen, die
wel te laat draaide.

48
Slechts een paar Protestantsche dames; over ½ 8 was
alles al afgeloopen.
49
Auctores = eenige jongelingen van ’t gezelschap zullen
het gelag betalen?
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De burgemeester der gemeente St. Oedenrode,
C. J. S C H I N D L E R.50

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 22 – 1 September 1883.
e

St. OEDENRODE.
Den 25, 26,27 en 28
Augustus l.l. zijn alhier respectivelijk ingekwartierd geweest het 3e en 4e en 2 kompagniën van het 2e Bat. 3e Reg. Infanterie
onder de orders van de Majoors Verschoor en
Van Laak.
Allerwege hoort men hier ter plaatse uitingen van bijzondere tevredenheid over het humaan en ordelijk gedrag der militairen, niet
de minste stoornis heeft er plaats gehad. De
goede voeding en behandeling door onze ingezetenen aan de soldaten verstrekt gingen buiten hunne verwachting.
---Als eene bijzonderheid kan worden gemeld, dat de 94-jarige vrouw Maria den Otter
nog lust had met kermis in den mallemolen
te gaan zitten. Zij, die in haar leven waarschijnlijk al veel draaikes heeft meegemaakt
wilde ook dezen draai nog eens maken.

Rooijsche Courant

INGEZONDEN STUKKEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)
Rooijs Vooruitgang.
Hoort men in ’t dorp veel ‘t Rooijs kanaal
bespreken, ook op verschillende gehuchten
zweeft het als op ieders lippen; dan hoort men:
de raad heeft het in behandeling; dan weer:
de raad vindt het te duur, een andermaal noemt
men het afgehandeld; wat er van zij, ik durf
vertrouwen dat ons geacht Gemeentebestuur
(het groot belang onzer gemeente inziende) wel
de noodige stappen zal doen om hiervan een
juiste begrooting te verkrijgen. Ziet men wel
eens in ons geacht Rooij’s Weekblad, als zinspreuk bezigen ̎Alles bleibt beim Alten ̎; dit
is hier geenszins van toepassing; ten bewijze het
Post- en Telegraafkantoor en de grintweg door ons
schoon gehucht Olland; zoodat men hier nog

niet kan zeggen ̎Alles ist am Alten ̎. Dit alles
ziet men elkander opvolgen, terwijl onze
hoofdelijke omslag steeds hetzelfde blijft.
’t Is waar, een kanaal kan ons redden; maar
zullen het Rijk en de Provincie hiervoor subSeptember
1883.
sidie
verleenen?
Dit staat nog te bezien en
Voor het Museum te Gent is op de tentoonstelling aldaar aangekocht eene schilderij van
de heer P. (ieter) de Josselin de Jong, een jeugdig
Nederlandsch schilder, geboren te St. Oedenrode,
die zich onlangs in Den Haag heeft gevestigd.
Zoon van de beruchten Notaris Daan de Jong.

Blad 15
betwijfel ik zeer. Wordt het werk wel eens op
hoogtens ƒ150.000 begroot, ik meen dat het
veel meer zal kosten, en moet dit onze Gemeente geheel alleen betalen dan zouden de
kosten te enorm wezen. Blijkt dan bij onderzoeken aanvraag een kanaal ons als ’t ware
niet mogelijk, zou men dan voor gemeenterekening niet een stoomtram kunnen verkrijgen
op Veghel, langs de haven naar ’t station
in aansluiting met den stoomtram ’s Bosch Helmond? Dan konden de vrachtprijzen heel
laag gesteld worden, terwijl voor personenvervoer een gewone prijs betaald wordt, wat
nog altijd zoude bijbrengen. Komt de lijn tot
tot stand vanwege eene Maatschappij, dan zijn
wij aan dure vrachtprijzen en dienstregeling
onderworpen; wordt die lijn echter van Gemeentewege geëxploiteerd, dan kan de dienst correspondeeren met boot, tram- en spoorweg vanwaar men de wagens kan medevoeren, zoodat
dan geene kosten van overlading noodig zijn.
Alhoewel de heer van Hasselt zijne concessie
graag zag ingetrokken voor de lijn Vucht –
Woensel, toch laat die vermoedelijk niet lang
op zich wachten; stelde een lid van onzen raad
voor dat de tram een kwaad ding is voor
den boer en diens paarden, (omdat een "Erpsche boer" hem zulks heeft gezegd), ik vertrouw, dat de overige leden niet bij een Erpschen
boer advies zullen nemen.

50

Oud-majoor uit O.I. leger. Officiele katholiek; de facto
met vrouw en kinderen protestant. Ons present gedaan
door Comm. des Konings Bosch van Drakenstein.
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Werd zoo’n schoon dorp, ons geliefd St. Oedenrode zoo stiefmoederlijk bedeeld met kanaal, spoor- en tramwegen, dan echter verkrijgen
wij eene goedkope en directe verbinding met
het geheel.
Medeburgers, wat wil men nog meer?
St. OEDENRODE.
Wolfswinkel

M. v. G. 51

v

St. OEDENRODE.
Binnen deze gemeente
zullen op den 8 September ingekwartierd
worden, de staf van het 1e en 2e escadron, van
het 2e Regiment hussaren zijnde 1 hoofdofficier,
12 officieren, 218 minderen en 219 paarden.

Het ingezonden stuk uit St. Oedenrode van
v. R.52 kan niet geplaatst worden, dewijl het van
een persoonlijken aard is en geen algemeene
belangen betreft.

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 27 – 6 October 1883.
e

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 24 – 15 September 1883.
St.OEDENRODE, 14 Sept.
Bij den heer
G. Meijer, predikant der Christelijk Afgescheidenen alhier, zijn Zondag-avond eenige ruiten
ingegooid. De heer Meijer, die de daders na
liep, is nog op een kloppartij gerageleerd.53
Wie de baldadigen zijn weet men niet.
--- Tot groot gemak der ingezetenen en voor
hem die ze moeten passeeren vooral voor
vrachtkarren en rijtuigen is de nieuwe Handbrug opgeleverd en voorgebruik opengesteld.
De brug ziet er goed uit en is bepaald eene
verfraaiing te noemen gerekend tegen de oude.

St. OEDENRODE.
De heer Fabius54 ontvanger der registratie alhier is benoemd als ontvanger te Wijk bij Duurstede. Genoemde heer,
die steeds zoo welwillend was om in de rechtszaken of dergelijke dingen inlichtingen te geven,
heeft zich de achting en toegenegenheid in ruime
mate verworven. Wij zien ZEd. dus zeer ongaarne
vertrekken.
Het is te hopen dat het kantoor bij de benoeming van een nieuwe ontvanger niet naar
Veghel zal worden overgeplaatst, en dat de
noodige stappen zullen worden gedaan om dit
te verhoeden.
--Verleden Vrijdag trof bij het onweder,
dat boven deze gemeente uitbrak, de bliksem
eene vrouw van 69 jaren, de Wed. Th. Klijnk,
die Zondagmorgen aan de gevolgen daarvan
overleed.

C O R E S P O N D E N T I E.

e

1e Jaargang NO 25 – 22 September 1883.

St. OEDENRODE.
De heer TH. Cordewinders55,
hoofd der school van het gehucht Nijnsel onder
deze gemeente, vierde Maandag j.l. zijn zilveren
jubilé.
Is de jubilaris een man, die steeds al
zijne krachten wijdt aan de opleiding der schooljeugd, hebben Nijnsels ingezetenen daarom verplichtig aan hem, ondubbelzinnig en talrijk
waren ook de bewijzen van waardeering die
ZEd. dien dag mocht ondervinden.
’s Namiddags om 3 uur werd het Gemeentebestuur de schoolcommissie en eenige genoodigden, vergezeld van de harmonie door de feestcommissie en de schoolkinderen (de meisjes met
ruikers en de jongens met vlaggetjes en schilden)
even buiten Nijnsel ontvangen, waarna men zich
gezamenlijk in optocht naar de school begaf;
Blad 16

Rooijsche Courant
51

Quidam vins en. Molenaar, maar een heertje op zijn
manier.
52
Van Rekum
53
En dreigend boven een put gehouden. Is ook een
onbeschofte drijver; en godzalige genezer man.
54
Zeer weinigen zullen zijn vertrek betreuren, ’t was een
intens en stijfhoofdig doordrijvend man; en dwepend

de weg nabij de school was met mastjes beplant
en aan de school waren eenige bogen met toepasselijke inscripties56 opgesteld. Nadat men in
optocht rondom de school en schoolhuis was geprotestant. Vooral treurde erover Jacq. v.d. Hagen, zelf een
lompe drijver. Maak hem nooit geen Kerkmeester.
55
Wij zijn hem ’s morgens wezen feliciteren.
56

Onder andere een van Peer v.d. Rijt: "Welkom hier"
"op onze boeren sier"
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trokken, begaf men zich in de school, waar den
jubilaris onder toespraken, die getuigden van
waardering en toegenegeheid, geschenken werden aangeboden, zoo van het Gemeente-bestuur
als van de schoolkinderen en de buurlieden.
De harmonie die steeds bereid is feesten op
te luisteren, gaf menig stukje ten beste, waardoor de vroolijke stemming, die er heerschte,
zeer verhoogd werd. In een woord kan gezegd
worden dat de heer Cordewinders van alle zijden
talrijke blijken van waardeering en toegenegenheid heeft ontvangen en dat niet alleen
Nijnsel maar ook een groot gedeelte van het
dorp een vroolijke dag heeft gehad. Moge de
jubilaris nog menig jaar aan het hoofd van
Nijnsels school staan is een wensch, die meer
dan eens werd geuit en waar allen mede instemden.
Leve de jubilaris!

Recht genoeglijk werd de avond gesleten en
aan het keurig souper, waarop de jubilaris zich
door een groot aantal gasten omringd zag, werd
menige welgemeende toast uitgebracht en vlood
de tijd onder afwisseling van keurige gezangen
en schoone voordrachten al te ras voorbij.
Lof komt toe aan de feestcommissie, die door
hare ijverige zorgen en vele moeiten zoveel tot
welslagen van dit schoone jubelfeest heeft bijgebracht; dank vooral ook onze harmonie, die zoo
bereidwillig het feest door hare heerlijke muziek
heeft opgeluisterd en weder eens te meer getoond
heeft hoezeer zij waardig is in eere gehouden en
gesteund te worden.
Aangename herinneringen zal deze dag nalaten!
Blad 17
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4 October 1883.
St. OEDENRODE, 1 Oct. Heden vierde onzen
gemeente en meer bijzonder het gehucht Nijnsel
een heugelijk feest. De heer Th. Cordewinders
herdacht den dag, dat hij vóór 25 jaar als hoofd
der school te Nijnsel werd aangesteld.
Op den namiddag begaven zich HH. Leden van
den gemeenteraad en de schoolcommssie met
eenige genoodigden, vooraf gegaan door St. Oedenrode’s harmonie ̎Nos Jungit Apollo ̎ naar het
in feestdos gehulde Nijnsel.
Nadat de jubilaris feestelijk in het zeer net
versierde schoollokaal was binnengeleid, werd
hij op hartelijke wijze toegesproken en gefeliciteerd door den WelEd.Achtb. heer burgemeester,
door een der schoolkinderen, door leden der
feestcommissie en door het hoofd57 der hoofdschool
te St. Oedenrode. Een prachtige gouden horlogeketting en medaillon met toepasselijke inscriptie
werd hem van wege de gemeente aangeboden
en ook van oud-leerlingen, leerlingen en vrienden
ontving de beminde onderwijzer onderscheidene
bewijzen van achting en toegenegenheid. Getroffen door zooveel hulde en de eer hem bewezen,
betuigde de jubilaris in welgekozen gevoelvolle
woordenaan allen zijnen welgemeenden dank.
Hierop bracht onze verdienstelijke harmonie
eenige schoone stukken ten gehoore en verhoogde
daardoor de geestdrift en vroolijke stemming,
die onder de vele aanwezigen heerschten.

57
58

Meester van Haaren die ook tooste.
Hulp-onderwijzer aan de Hoofdschool.

St. OEDENRODE, Van maandag op Dinsdag 8-9
dezer merkte men bij Gez. Frenssen in Olland
dat er door een achterraampje ingeklommen werd
en ook hoorde men daarna iemand thuis. Een
inwonend meisje riep hare tante wakker en
spoedde zich het bed uit, doch toen zij voor
kwam, was de winkeldeur reeds open en de
nachtelijke bezoeker den weg naar Boxtel ingeslagen. Men miste een vrouwezak, welke men
’s morgens op straat vond liggen, de inhoud,
bestaande uit eenig geld, snuifdoos, zakdoek en
eenige kleinigheden was er natuurlijk uit verdwenen.
Van een en ander is proces-verbaal opgemaakt.
De man was zoo vlug in den stikdonkeren
nacht met het onsluiten van den deur, dat men haast
zou gelooven, dat hij het slot kende.
---- Verl. week Donderdag gaf de Harmonie
̎Nos Jungit Apollo ̎ haar eerste winterconcert,
des avonds half negen bij P.P. van Hombergh.
Hoewel eenige der werkende leden, absent waren
kan men zeggen, dat er goed werd geblazen.
De Duo concertant met begeleiding van piano
werd uitstekend uitgevoerd en de quatre-mains
der dilettanten, de heeren Diels58 en Verhoeven59,
waarop wij niet gerekend hadden, waren eene
aangename verrassing.
De opkomst der Honoraire Leden was iets
59

Zoon van de organist van Veghel; bakkersknecht bij
Jacob Lukesen alhier.
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beter dan naar gewoonte, maar toch zou het
voor de werkende leden prettiger zijn als de
opkomst niet alleen nog talrijker maar ook wat
vroeger was.

legd en besloten, die ƒ 500,-- dan maar minder
over te leggen.61 Bleek het dan uit die becijferingen dat de hoofdelijke omslag vertiendubbeld
zou moeten worden, nadat men ook een weinig
rekening had gehouden met de vermoedelijke
opbrengst van het kanaal zelve en de door het
kanaal te onstane andere bronnen van welvaart,
die het hunne voor de gemeente toch ook zouden
afwerpen, dan zou ieder voldaan zijn en het
Gemeentebestuur zou ontslagen zijn van de
malerijen die zich toch van tijd tot tijd zullen
hernieuwen tot zoolang er meer afdoende maatregelen genomen worden dan tot heden. Indien
de heer van der Elzen zich aan het vroeger
door ZEd. gedaan aanbod wil houden en allen
die op meergenoemde begrooting gesteld zijn,
geven bij request hun verlangen aan de Gemeenteraad te kennen, dan wordt, dunkt mij,
nog bepaald het zoo gewenschte besluit genomen.

INGEZONDEN STUKKEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)

St. OEDENRODE, 16 October 1883.
Mijnheer den Redacteur!
Gelief aan ’t onderstaande een plaatsje af te
staan, indien het der opname waardig geacht
wordt.
U bij voorbaat voor de plaatsing dank zeggende.
U bestendige lezer.
X
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In hoeverre de ingezonden stukken over een
Rooijs Kanaal degelijk zijn, daarover zal ik niet
uitweiden, maar het is toch gebleken dat het
denkende Rooijsche publiek na de lezing dier
stukken inzag, dat een kanaal voor Rooij eene
uitkomst zou zijn.

St. OEDENRODE,
Laatstleden Zaterdag
circa 4½ uur des namiddags is er brand ontstaan in den paardenstal, met annexe turfschop,
toebehoorende aan de weduwe Martinus van
Oorschot, landbouwster op Varnhout.
Het pand met het daarin geborgen hooi,
stroo en turf is geheel door den brand verNield. Alles was tegen brandschade verzekerd.
62
Donderdag ll. vierden de echtelieden
Antonius Capal en Johanna v.d. Bogaert hun
vijftigjarig huwelijkfeest.63
De buurt had de woning recht smaakvol
versierd, en allen beijverden zich als om strijd
om de feestvierende stemming waarin zich niet
alleen de jubilarissen en hunne familieleden,
maar ook het gehele dorp bevonden te verhoogen. [op Heuvel vlaggen-]
Door de welwillendheid van den heer Jos.
Wijnen werden de jubilarissen aan hun woning met
de barouchette afgehaald en ter kerke gereden.64 ’s Middags bracht onze harmonie Nos
Jungit Apollo hun eene serenade, en bracht
den wensch dat zij nog meenig jaar in het genot
van eene goede gezondheid mochten leven.

Sedert door het Edelachtbaar hoofd der gemeente inlichtingen ingewonnen zijn die den
Gemeenteraad hebben doen besluiten van het
kanaal totaal af te zien, hoort men er weinig
meer over spreken, maar wordt er over gesproken,
dan bejammert men het toch, dat er niet besloten is tot het doen instellen van een grondig
onderzoek en het doen opmaken van een juiste
begrooting, door den heer J. van der Elzen60,
die zulks alleen tegen vergoeding der door hem
te maken onkosten had willen doen; die kosten
op ƒ 500,-- geschat zouden de gemeente toch
niet arm gemaakt hebben en zoveel begrip
van indirecte voordeelen hebben toch ook een
massa ingezetenen wel, dat zij gaarne met mij
dit besluit zouden hebben vernomen; ook dunkt
mij, dat indien de Raad wist hoevelen er op
een grondig onderzoek gesteld waren, hij ook
bepaald de hand op het hart zou hebben ge60

Geboren alhier, wonende te Tilburg.
Burgemeester Schindler zegt daartegen, dat hij op de
kleintjes moet passen, om rond te komen zonder omslag –
verhoogingen. Dus, dat er van overleggen geen sprake is.

61

62

Door goed oppassen van arme arbeiders, tamelijk
welgestelde lieden geworden.
63
Op den Heuvel.
64
H. Antonius.
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Een heilwensch vervaardigd, door den heer A.
Klerkx65, employé ter secretarie, werd hun tevens
aangeboden, een gedicht, dat den maker aller
eer aandoet.
Wij hopen dat de jubilarissen nog tal van
jaren omringd van hunne oppassende kinderen
aan elkaars zijde mogen slijten.

Met belangstelling worden verdere stappen
tegemoet gezien, wijl een wagendienst voor ons
dorp een groot voorrecht ware, en zelfs ook
voor vreemdelingen, die het wenschen te bezoeken.
Particulieren zowel als gemeentebestuur,
zullen bepaald hunne offers veil hebben voor
hetgeen tot nut en gemak van het algemeen
strekt.

--De heer A.66 van den Brand-Kuijpers hier
heeft zijne steenbakkerij eene aanmerkelijke verandering en waarschijnlijk ook wel
eene aanmerkelijke verbetering doen ondergaan,
door deze in te richten op de wijze zooals
die te Tegelen67 bij Venloo bestaan.
Door deze nieuwe inrichting zal het stoken
veel minder tijd en daardoor ook veel minder
brand vorderen, de steenen komen allen gaaf
en zuiver te voorschijn, terwijl er bij een gewonen steenoven veel stukken en brokken voor
den dag komen, ook zal de kwaliteit der steenen,
naar men meent, over het geheel beter zijn dan
van gewone steenovens, daar die warmte zich
gelijkmatig aan de steenen mededeelt. Moge
den heer Van den Brand, die steeds toont nog
al ondernemingsgeest te bezitten, deze onderneming wel slagen, moge hij zich spoedig genoodzaakt zien het aantal ovens, thans uit twee
bestaande, te verdubbelen en moge door zijn
voorbeeld de energie68 van meer anderen opgewekt worden tot het oprichten van een of andere
fabriek, waartoe onze gemeente zich misschien
(vervoersmiddelen uitgesloten) beter leent dan
menige andere.

ST. OEDENRODE, Dinsdag den 13 dezer is hier
jaarmarkt, vrij van stand- of marktgeld.

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 33 – 17 November 1883.
e

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 32 – 10 November 1883.
e

St.OEDENRODE, Met genoegen vernemen
wij, dat er sprake is van een wagendienst te
openen van hier naar station Schijndel, en
wel van een rit ’s morgens om 9, en een ’s middags om 4 uur.

65

St. OEDENRODE,
De benoeming69 van den
ontvanger der registratie is hier met vreugde
vernomen. Wij hopen, dat de heer Heshusius.70
evenals zijne voorgangers in onze gezellige
gemeente goed op zijn gemak zal zijn.
---- Het is toch een waar genot voor onze
plaats een Harmonie te bezitten, doch vooral
zulke harmonie die ons zoo menig vroolijk uur
verschaft.
Verleden week Vrijdag vierde zij
haar negentien-jarig bestaan.
Zij trok onder het blazen van schoone marschen de straten door. De marsch "Sonnez ,-Clairous"71 vooral werd zoo keurig uitgevoerd
dat hierdoor ieders aandacht was geboeid.
Het concert dat zij ll. Donderdag gaf, droeg
ook met recht ieders goedkeuring weg. Gedurende haar negentien-jarig bestaan heerschte
er steeds de beste eensgezindheid onder hare
leden, en was zij er steeds op bedacht om
Blad 19

feesten op te luisteren.
Moge zij in bloei gestadig toenemen, het getal
harer leden zien verdubbelen en steeds
in de achting en waardeering van Rooij’s

’t Vaers was vervaardigd door Hoofd-Onderwijzer W. van
Haeren. – Calligrafie van protestant Klerkx.
66
Adrianus van den Brand-Kuijpers, geboren te Schijndel.
…..
67
Werklieden uit Tegelen hebben de ovens gemetseld
(ƒ 1000) en 1sten gestookt.
*Eerst smid dan koopman en winkelier, verders
aannnemer van ’t verbouwd raadhuis, nu ook steenbakker.

68

Hoofd-agent dezer Courant W. van Eupen, heeft al een
fruithandel op Londen ondernomen; maar is het slecht
bekomen; heeft er in eenige biedingen al ƒ 50 toegegeven.
Basta. Later beter geworden.
69
Onbekend, onbezwaard, wat plaats Rooij betreft, waar al
veel quo…. sup ta carmen jude cantes.
70
Heeft opgegeven, zonder godsdienst; Burgelijke stand.
71
Daarom zeker 2 maal geblazen, in ’t heengaan en
terugkomen.
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ingezetenen verheugen dat is onze wensch.

Biljart-Concours
bij A. VAN DE RIJT,
te St. OEDENRODE.
1e Prijs Een Zilveren Remontoir.
2e Prijs Een Berlin Zilveren Tabaksdoos.
3e Prijs Een fijne Sigarenkoker.
4e Prijs Een fijne Portemonnaie.
5e Prijs Een Meerschuimen Sigarenpijp.
6e Prijs Een kistje fijne Sigaren.
7e Prijs Een mooie Tabakspijp.

Inleggeld 10 CENT de 25 stooten.
Einde Zondag 20 Januari 1884, ’s avonds
precies 9 ure.

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 34 – 24 November 1883.
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St. OEDENRODE,
Verleden Donderdag werd
ten raadhuize alhier publiek verpacht
voor 6 jaren, de gemeente’s groote en kleine
waag (botermijn).
De hoogste bieder P. van de Laar, heeft
dezelve gepacht voor ƒ 75,-- per jaar.
Provincialen Noord-Brabantsche en
’s-Hertogenbossche Courant.
Aan de redactie der Provinciale Noordbrabantsche
en ’s-Hertogenbossche Courant te ’s-Hertogenbosch.

St. OEDENRODE, 19 NOV. 1883
MIJNHEER DE REDACTEUR.
Ten platten lande wordt weinig gebruik van het
recht, hetwelk de burgers hebben, om inzage van de begrooting en van de rekening te nemen en bedenkingen,
in te dienen.
Dit jaar heb ik van dat recht gebruik gemaakt en mijne
bedenkingen bij den Raad ingediend.
Gaarne zag ik die, zooals ze hieronder voorkomen, in
uw geëerd blad opgenomen en daarvoor zou ik gaarne eene
pennestrijd voeren, zoo een der raadsleden dezer gemeente
mij daartoe aanleiding zou willen geven, ten einde langs
dien weg het gemeentebelang bevorderlijk te kunnen zijn.
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De bedenkingen zijn aan den Raad gericht, zoodat ik alle
polemiek ter zake met anderen afwijs.
Hoogachtend
Diennaar,
VAN REKUM.
Aan
den raad der gemeente St. Oedenrode.
ST. OEDENRODE, 14 November 1883.
Mijne Heeren!
Ik heb kennis gemaakt met de begrooting van inkomsten
en uitgaven der gemeente, voor het dienstjaar 1884.
De gemeenterekening van 1882 levert een batig slot
van ƒ 3659,85 op. De begrooting van dat jaar schijnt dus
op de waarheid niet te heben berust. Voorzeker beantwoordt dit niet aan den geest der wet.
De begrooting van 1884 prijkt alzoo met gemeld batig
slot. Zonder dat goed slot zou de Hoofdelijke Omslag
niet zijn ƒ 200,--, maar ƒ 5659,85, zoo de overige posten

der begrooting goed geraamd zijn geweest.
Onder de middelen tot dekking der uitgaven komt voor
de opbrengst van boomen tot een bedrag van ƒ 2000,--. Deze post
zal jaarlijks niet terugkeeren, want vordert de canada
een vijf-en-twintigjarigen leeftijd, om volkomen en hakbaar
te zijn, de gemeente zou in het bezit moeten zijn van
ongeveer 8000 stuks. Dit getal vordert een terrein van ongeveer
veertig Hectaren.
Mijne veronderstelling zal dus
wel gegrond zijn.
De uitkeering door het Rijk van het ⅘ in de opbrengst
van de personeele belasting aan de gemeenten, zal hoogstwaarschijnlijk geen stand houden. Het vergunningsrecht
zal van jaar tot jaar verminderen.
De gemeentelijke geldmiddelen zijn mijns inziens alles
behalve gunstig en verblijdend. Eene inkrimping van
uitgaven zou derhalve wenschelijk zijn.
De Raad zal wel doen, om het presentiegeld met 50
pct. te verminderen. Een der zake kundig persoon is in
staat om al het schrijfwerk voor de gemeente te verrichten. Heeft de secretaris, doordien hij vele andere zaken
aan de hand heeft, hulp van noode, het is billijk dat hij
die bekostige. Het is onbillijk, om de kosten van die
hulp ten laste der belastingbetalende burgeren te brengen.
De post van ƒ 250,-- voor den klerk kan vervallen.
Eene bode ter sevretarie behoeft men niet. Voor het
schoonvegen van de vloeren van het gemeentehuis en voor
het aanmaken van de kachel op de secretarie, zou dagelijks
voor een ogenblik een der gemeente-arbeiders gebezigd
kunnen worden. De burgemeester zou in den stooktijd
ter secretarie plaats kunnen nemen. De personen, die
hem wenschen te spreken, zou hij daar kunnen ontvangen.
Zijn er geheime zaken mede te deelen of te bespreken, men
neme in deze gevallen, welke zelden voorkomen,
Tot dat einde een ander vertrek. De gemeenteveldwachters
zouden kunnen worden belast met de bezorging van stuken
daar, waar zij thuis hooren, als anderszins.
De veldwachtdienst zou daardoor worden bevorderd. Dit is in
het belang der openbare orde. De post van ƒ 150,-- kan
mitsdien vervallen.
Voor de levering van brandstoffen behoort jaarlijks te
worden ingeschreven. De steenkolen-kooplieden der gemeente dingen niet meer naar de levering, omdat men de
levering zoo bemoeielijkt. Dat schrijft men toe aan
de bemoeiingen van den secretaris. De secretaris mag
middellijk noch onmiddellijk aan de gemeente leveren.

Dit zegt de wet en bij overtreding van art. 24 3e zinsnede,
der gemeentewet, kan hij, evenals de raadsleden, die in
dat geval verkeeren, in zijne betrekking geschorst en
ontslagen worden.
De gemeente ontvangt het provinciaal verslag gratis;
te haren koste neemt zij een abonnement op het Staatsen Provinciaal Blad, her bijblad, de notulen der Staten,
almanakken enz. behoeft zij niet aan te schaffen en zijn
als overbodig te beschouwen, zoodat de gedachte uitgaven
kunnen vermeden worden. Het streven moet zijn om de
ingezetenen zoo min mogelijk te doen betalen.
In de kom der gemeente zijn onderscheiden straatjes,
weegjes of steegjes, welke in eenen zeer slechten toestand
verkeeren. Van af de schepping der wereld is er wellicht
nooit aan gedacht geworden, om die te verbeteren.
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Daar wonen toch ook menschen. Wellicht zal eene verbeTering tot de vrome wenschen behooren. Daatoe zal
voorzeker bijdragen de weg naar Boxtel, een onzin voor
de welvaart van de gemeente.72
De begrooting draagt een post van ƒ 30,-- voor noodzakelijke uitgaven bij het toezicht en schouwvoeringen van
bruggen en waterleidingen. Deze bruggen en waterleidingen bevinden zich op Rooij’s grondgebied. Er kan dus
geen spraak zijn van reis- en verblijfkosten. Deze post
behoort te worden geschrapt.
Voor onderhoud van gemeentetoren en uurwerk is
uitgetrokken ƒ 200,--. Deze post komt mij zeer bedenkelijk
voor. Wat moet er gebeuren? Men vermindert deze
post in ieder geval merkelijk. De toren en de kerk73
maken een schoon geheel uit. Aan de Hervormde gemeente zouden die zaken geschonken kunnen worden,
onder voorwaarde, dat de begiftigde de kosten, vallende
op de schenking, zal betalen en dat de burgelijke gemeente bij sommige gelegenheden gebruik zal kunnen
maken van de klokken en dat zij daarentegen den weg
langs het gebouw van de wed. Der Kinderen en de kerk
naar de voetbrug over den Dommel verbetere en onderhoude met amotie van den gedachten steenen muur. Dit zou
zijn in het belang der gemeente en der passage. Zou de
gemeente daartoe besluiten en de Hervormde gemeente
dat geschenk niet kunnen aannemen, het belang der gemeente brengt mijns inziens mede, om den toren met hetgeen daarbij behoort te gelde te maken.
Het onderhoud van het raadhuis en het post- en telegraafkantoor met den aankleve van dien is geraamd op
ƒ 105,--. Wanneer het gewezen gebouw van Dr. Raupp
reeds nu zoveel aan onderhoud kost, dan schijnt men een
kat in den zak te hebben gekocht. Was het eene bevoordeeling van de vorige eigenaar? Was er met den aankoop een zoodanig spoed gemaakt geworden, ten einde
te voorkomen, dat het gesloopte raadhuis op het marktveld zou worden vergroot en gemoderniseerd en dat het
oude schoolgebouw voor een post- en telegraafkantoor zou
worden benuttigd? Minstens ƒ 15000 had men kunnen
besparen. Tengevolge van dien aankoop mist de gemeente
bovendien de opcenten van de grond- en personeele belasting, welke zij, toen het een particulier gebouw was,
genoot. Het is te kopen, dat deze post geheel of gedeeltelijk kan worden geschrapt.
Verkeerden de gemeente-financiën in een bloeienden
toestand men zou minder bezwaar kunnen maken, om aan
de Harmonie een subsidie van ƒ 50 toe te kennen. Wil
men toonen in het bestaan van eene zoodanige corporatie
belang te stellen, m en volge het voorbeeld van vele beschermheeren en presidenten, die door hunne eigene
beurzen de kunst bijstaan. De beschermheer74 en de president zijn vermogende lieden. Zij kunnen de Harmonie
steunen en zullen, dit doende, daardoor een edel en verdienstelijk werk verrichten.
De gemeente heeft een armen-dokter75 op eene jaarwedde
van ƒ 1200; aan geneesmiddelen betaalt zij ƒ 50; bovendien
betaalt zij voor de geneeskundige behandeling van minvermogende zieken aan Dr. Raupp ƒ 300. Met den laastgemelden post pleegt men eene onwettige daad en maakt
men zich schuldig aan eene geldverspilling. Eene onwettige daad is het, om Dr. Raupp als raadslid toe te laten,
doordien hij als geneesheer van minvermogende zieken,
door het gemeentebestuur als zoodanig benoemd en aan72
73

Waar, doch zijn particulier eigendom.
Knoptoren

74
75

Gerard en Jos. Wijnen
Ophoff

Pagina 23 van 50
J.A. Hendriks

gesteld, daardoor ondergeschikt aan hetzelve, de vereisch-ten
ling der kosten verkrijgbaar gesteld. De Raad moet minstens
mist voor het lidmaatschap van den raad. Hij behoort dus als
veertien dagen na de ter-visie-ligging met derzelver vastraadslid te worden vervangen.
Men ziet art. 23
en 25 der
gemeentewet.
Het is eene
geldverspilling,
omdat de gemeente
een geneesheer
voor de armen
heeft en
zij niet geroepen
1883
kan zijn, om voor
de zieken, die
Muziek v. Ger. Wijnen.
Text v. A. v. H….. P……..
niet
arm zijn, te
betalen. De post
Refrein.
van ƒ 300
behoort te worden geschrapt.
Caecilia’s feest! Caecilia’s feest!
Er wordt
Het feest der zangers- schaar;
gezegd, dat de
straatverlichting
Wij zangers, vieren, blij van geest,
te wenschen
Dat Hoogtij ieder jaar.
overlaat.76 Eene
straatverlichting
stelling wachten. Heeft hij ze vastgesteld, zij behoeft nog
als de tegenwoordige geeft
Geen voldoend en een valsch licht.
Deze kan gemist
worden. Ik ben eene goede straatverlichting zeer toegeBlad 21
daan. Het getal lichten behoort met minstens zes te
worden vermeerderd, van den bouwman Teunissen, zoveel
mogelijk op gelijke afstanden te plaatsen. Bij donker
de goedkeuring van Gedeput. Staten. Zonder die goedweer late men de lichten tot middernacht branden. Dus
keuring kan zij niet wewrken, met andere woorden, men
handelende, handelt men zonder begunstiging of bevoormag vóór dien tijd over geen enkelen post der begrooting
rechting en in het belang der openbare orde en veiligheid.
beschikken. Doet men anders, men handelt in strijd met
De kosten van verzekering tegen brandschade zijn hoog.
de wet en het algemeen belang. Aansprakelijk zijn zij,
77Opgaand geboomte, hakhout enz. kan ten overstaan van
die tot die onwettige handeling hebben medegewerkt. Is
den burgemeester worden verkocht, zooals schier overal
de burgemeester schuldig, hij is ongeschikt om aan het
elders geschiedt. De kooper, wiens soliditeit niet boven
hoofd der gemeente te staan en loopt gevaar van zijn ambt
twijfel is, stelt een of meer medekoopers, die solidair
te zullen verliezen.
aansprakelijk voor het gekochte zijn. Er bestaat dan geen
Vóór 1 September moet de begrooting worden aangebogevaar voor kwade posten, welke toch niet licht zouden
Den.
Aan die bepaling schijnt niet te worden voldaan.
voorkomen, omdat men ongaarne de gemeente tot schuldEen raadslid vroeg van den secretaris de reden van dat
eischeres heeft. De verkoop door tusschenkomst van een
verzuim. De reden zou zijn, om aan Gedeputeerde Staten
notaris, griffier of deurwaarder, kan aangenaam zijn en
minder tijd voor het onderzoek te geven. Er vallen dan
strekken ten gemakke van burgemeester, secretaris en
minder aanmerkingen, want Gedeputeerde Staten moeten
gemeenteontvanger, doch de ware regent vraagt zich af
vóór 1 Januari de begrooting goedkeuren. Dit is bezijden
waar het gemeentebelang aanwezig is en bevorderd wordt.
de waarheid. Men leze art. 208 en volgende der geDe post van ƒ 310 kan worden vervangen door een van
meentewet.
ongeveer ƒ 50 voor zegel- en registratierechten.
Met verschuldigde achting
Uw dienaar,
Een aantal andere uitgaven zouden wellicht kunnen
worden verminderd of vervallen kunnen. De hoofdelijke
omslag zou minstens ƒ 1000 kunnen dalen. Men stelle de
behandeling der begrooting uit.
De wetgever wil, dat de Raad de zienswijze van den
belangstellenden burger over de begrooting kenne. Vandaar
dat burgemeester en wethouders dezelve aan den Raad
aanbieden; dat dezelve vóór de vaststelling door den Raad
ter secretarie ter inzage wordtneder gelegd en tegen beta-

Feest - Lied
op de h.
Caecilia

76

Zeer waar. Slecht licht.

77

Maar dan zullen dikwerf de kooppenningen naar de
naam zijn Jan, die niets heeft, blijft borg voor staan, zoo
rijk als Jan.
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78v.

REKUM.

van bier.

79

Op Caecilia’s dag, 22, werd na de
Mis ’t volgend feestlied gezongen, vervaardigd door A. van Heck, Pastoor, op
verzoek van den President van ’t koor Ger.
Wijnen, en door dezen op muziek gezet
voor koor en solo’s. ---

St. Oedenrode – 23 Nov. 1883.

’t Caecilia-feest der zangers
werd hier gevierd den 21 en 22 Nov.
bij de wede. Rijcken, naar ouder
gewoonte. De Mis voorde Overl. Zangers
had plaats den 21. Men voerde uit de
gewone Mis van Van Bree. Na de
Mis zong men ’t gewoon oud Caecilia
liedje; herzien dit jaar en van fouten
gezuiverd door A. v. H. Past.80 ’t Is te
bejammeren dat ’s avonds op dezen en
den volgenden dag, als wij naar
huis zijn, zoo vele borrels gezopen worden;

zoodat soms d’ een of ander ’t in de
bovenkamer te kwaad krijgt. ’t Wordt
in rekening gebracht onder de titel
Blad 22

Wij loven luid die Zangers
Met onzen schoonsten Zang
Ter eer die heilge Patrones
Ruischt zwellend d’ Orgel-klang.
1.
Zingt, Broeders, zingt dan nu Caecilia’s glorienaam,
Verkondigt in uw lied haar schitterende faam,
Zet op uw’ Patrones een rijken feestzang in,
Verheffend statig Gods heldin.
2.
Zij zwaait den zegepalm van Maagden Mart’lares
Caecilia’s, Caecilia’s, onz’ Patrones
En op heur aad’lijk hoofd met recht te fonkelen staat
’t Gestarnte(1) van ’t Apostolaat hl Daniël: qui etc
3
Bij het dart’lend bruilofts snarenspel(2) zong zij den Heer
Met zuiver hart en stem een hemelsch lied ter eer;
78

Willem van Rekum
Mengt hier zeer naar waar en onwaar. Beurtelings door
elkaar.

80

A. van Heck, pastoor

79
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Sinds werd Z’ alom geroemd der toonkunst Patrones
Caecilia de Zangeres. (2)Cantatibus Organis ek
4.

Caecilia! o Gij der Zangeres eerekroon!
Aanvaard van ’t minnend hart het needrig eerbetoon;
Hoor de beë van ’t Koor, dat U zijn Schutsvrouw noemt.
En in zijn feestzang looft en roemt

Blad 23

Op Maandag 3 dec. vierde de Kapelaan F. van Bergen zijn koperen, 12½ j. , priester-feest. Praesentes waren mij, K
B en Ven; en Rector Pistorius; en Assist.(ent) Van Olland;
van Waesbergh; en toev. Ass. v. Berkel, de Oll. W.
v.d. Meijden; en het Hoofd der School W. van Haeren,
die een vaers verw. had op den letters v. d. naam
F. van Bergen. Ik tracteerde op worstenbroodjes.
Zondag 2 Dec. voor de h. Familie, 3 ure, heb ik op Coevering
Dirk de Bitter bediend, was maandag, 4, ’s morgens
7 ure al mortuus – Dings, 4, baptizati inf.puellam
1 am v. Laack, Pruis, Kemps – Ven domi in Veghel et
Bergen uit, in frago. Op Maandag, 3, voorm. Kwam bij mij Notaris de
Rooij, met verzoek om aandeelen te nemen, op de
onderneming van een Wagendienst op Station Schijndel. Respondi: dat wij, clerici, in zulke zaken ons
niet mogen insteeken. ’s Avons Magistro v. Haeren in
sinuati ideam: men moest nog een lijst aanbieden
tot het nemen van een zeker getal plaats-kaartjes.
Velen, en ik ook, zouden dan indirect de
zaak bevorderen.
Blad 24

Huisgezin 12 December 1883.
Antwoord op nevenstaande brief
van Pater Kronenburg.
St. Odenr. Nov. 1883.
Zeer Eerw. Pater.
Ge vraagt mij eenige
inlichtingen over de vereering van St. Oda in ons
dorp. ’t Voornaamste, hier
bekend, is te vinden in
Acta II. Belgii t. VI, waar-

schijnlijk ook door U bij
de samenstelling van haar
leven gebezigd.
Gedurende ’t jaar worden
twee dagen te harer eer
als feesten hier gevierd;
den 27 Nov. En dingsdag
voor Pinksteren.
Voor de Reformatie
hadden hier groote bedevaarten naar haar grafPagina 26 van 50
J.A. Hendriks

plaats; vooral echter op
Blad 25

kommervolle tijden zijn die bedevaarten
geheel en al gestaakt. Zeer weinig was er
van de al oude devotie jegens onze Patronesse
nog overig, toen ik in Nov. 1864 hier tot Pastoor werd aangesteld. Wel werd bij de oprichting van ons nieuw kerkhof haar Standbeeld
geplaatst op den heuvel, waar zij gewoond had
en gestorven is, en ook begraven werd; hare
vereering, de publieke vereering althans, bepaalde
zich tot het afkondigen van haar feestdag 27
Nov. In het jaar1865 begon ik met op dien dag de
hh. Missen te stellen op de uren van Zondag
en ’s namiddags een plechtig Lof te doen, onder
welk in de eerst volgende jaren ook eene
……..gerijke gehouden werd, sedert dat jaar
wordt ook steeds gedurende de Octaaf de laatste h. Mis op haar Altaar, prijkend met eene
prachtige Reliquie-kast, present van Freule
E. de Kuijper, z.g., kunstwerk van L. van Rijwijk
te Antwerpen, den Heere opgedragen. Deze
maatregelen hebben de oude devotie vernieuwd,
uitgebreid en aangevuurd. Thans is jaarlijks
op 27 Nov. de kerk zoo vol als op Zondag.
Veel zou ik u over hare Reliquien
Blad 26

nog kunnen melden; aangezien echter thans
reeds een boekje is uitgegeven, zal ik mij
bij ’t bovenstaande bepalen. (*Overgedrukt uit "Volks=
(in: Volksmissionaris 4 (1883) p. 445-450, 533-541)

Onder dankbetuiging voor de zending van
het werkje, zij het mij geoorloofd, de opmerking
te maken, dat het voor Venray bijzonder geordend schijnt. Verkiest U echter met iemand
Pagina 27 van 50
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over de verspreiding te coresponderen, kan ik
U aanbevelen Wilhelm van Eupen, Boekdrukker
alhier. – met achting A. van Heck P.
Op Zaterdag 15 Dec. heeft de nieuwe Ont. Der Registr.
Heshusius ’t kantoor alhier aanvaard. Hij heeft
twee leerlingen meegebracht;
Op Vrijdag 14 Dec. Is in St. O. Thonyck81, bestedeling uit
Gestel bij E.(indhoven), een raar man, perpetuus murmurator,
na eene slepende ziekte, uitgeput overleden, en werd
op Maandag 17 begraven met vijf man. Geen zijner
zonen was tegenwoordig. ’t Is een schande! --Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 38 – 15 December 1883.
e

St. OEDENRODE,
Wij waren Donderdag
l.l in de gelegenheid bij onze koperslager
F. T. van Son82 eene lustre te kunnen bewonderen, bestemd als een geschenk voor de
Synagoge alhier. Het kunststuk (want zoo mogen wij
het noemen) is geheel uit de hand

Blad 27

Provincialen Courant van 8 December 1883.
VEGHEL, 6 Dec. De Kamer van Koophandel
heeft eenigen tijd geleden den Minister van Financiën
om verschillende reden verzocht het registratiekantoor
van St. Oedenrode naar Veghel over te brengen. De
Minister heeft daarop geantwoord geene vrijheid te vinden hiertoe zijne
medewerking te verleenen, daar toch uit een ingesteld
onderzoek was gebleken, dat het belang èn van de
administratie èn van het meerendeel

vervaardigd; het gedreven werk is keurig uitgevoerd
en doet van Son alle eer aan.
Wij noodigen onze dorpsgenooten uit, dat
kunstwerk eens te gaan bezichtigen, om zich te
overtuigen dat de lof verdiend is.

der ingezetenen in den geheelen kring van het kantoor
medebrengt, dat het kantoor te St. Oedenrode gevestigd blijft.
Ieder, die hier kent èn de kring van het
kantoor èn de ligging van St. Oedenrode èn de
verschillende communicatiemiddelen in den kring,
vraagt zich schouderophalend af, hoe een ingesteld
onderzoek tot zulk resultaat kan leiden.

Hierop werd uit Rooij in
waarschijnlijk door van den Brink83, Prot.,
geantwoord met onderstaand

NO 38 Rooijsche Courant

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.
St. OEDENRODE, 10 December.
In de Provinciale Courant van Zaterdag jl. komt eindelijk
een ontboezeming uit Veghel voor, die wrevel en
gekrente trots ademt over het allesZins rechtvaardig door de adviezen van hoog-geplaatste
ambtenaren gerechtvaardigd besluit van zijne
Excellentie den Minister van Financiën,

81

Englbertus Tonneijk *02-03-1802 Grathem - †14-12-1883 Sint-Oedenrode voorheen wonend te Gestel [bij Eindhoven]
Frans van Son
83
’t is naderhand zeker bevonden
82
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om St. Oedenrode zijn Registratiekantoor te doen
behouden.
Wij kunnen ons die stemming van vele der Vechelaren
en hun medelijdend schouderophalen zeer goed
verklaren. Immers herhaaldelijk
Moesten St. Oedenrode ’s ingezetenen van Vechelsche
bezoekers hunne vaste overtuiging
luide hooren uitspreken, dat het nu zeker was
dat Veghel ‘t kantoor kreeg, want dat het hun toekwam
en zij het al lang hadden moeten
hebben.
Bij menschen, met zich zelven ingenomen,
verklaart zich zulk een stout beweren, en van
daar dus die teleurstelling, die geuite wrevel
en gekrenkte hoogmoed. Wij verheugen ons,
integendeel, in het rechtvaardig besluit van
Zijjne Excellentie en troosten ons met de gedachte dat,
hoever het Veghel ook gebracht hebbe,
Toch nog geen Vechelaar Minister van Financiën
is. Veghels annexatieplannen zouden hun dan
geen herhaalde teleurstelling baren en hunne
gemoedstemming zou niet zoo dikwijls zulke geweldige
schokken te hebben ondergaan.

Te Huur
Om op den 25 April e.k. of later te aanvaarden, het HEERENHUIS "de Hulst" met
tuin, beplant met vele vruchtboomen, groot
ruim 50 roeden, gelegen te St. Oedenrode, ter
plaatse "de Hulst" voor den jaarlijkschen
huurprijs van ƒ 100,--. Te bevragen bij den eigenaar
den heer VAN REKUM, oud Bur-gemeester te St.
Oedenrode84.

van aandeelhouders van 17 December85 werden de statuten86 voor eene omnibusdienst,87 tweemaal
daags te rijden tusschen St. Oedenrode en station Schijndel vastgesteld.88 De
algemeene deelneming van schier allen, die
belang stellen in Rooij’s vooruitgang, is een
bewijs, dat eene zaak is tot stand gekomen,
die in eene wezenlijke behoefte zal voorzien.
Wij wenschen haar allen succes toe en voelen
behoefte onze hulde aan te bieden aan de
mannen89, die deze onderneming op touw hebben gezet, en tot zulk een goede uitslag
hebben geleid.90
’t Is een verblijdend verschijnsel, die schier
algemeene samenwerking, welke zeker hunne
verwachting heeft overtroffen. Meer dan dat
Rooij alleen behoefte heeft aan mannen, die
den moed bezitten, het initiatief te nemen
om op touw te zetten van belangrijke ondernemingen. Steunen hulp willen91 hun niet
Blad 28
ontbreken. Mogen zij die uit den aard
hunner maatschappelijke positie geroepen
zijn als voorgangers op te treden, daarin
een teeken des tijds zien, en alles aanwenden wat in hun vermogen is, om de welvaart
onzer schoone Gemeente te doen toenemen
en haren bloei te doen verhoogen.

1881 bewoond door Tellegen; gepensioneerd OostIndisch Officier, van zijn vrouw tevens af. Zit te
hokken met zeker dame, genoemd Van Dommelen,
weduwe – Burgelijke stand.

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 39 – 22 December 1883.
e

St. OEDENRODE,

A Wassink is een gepensioneerd commies.

Op eene vergadering

84

Oud Burgemeester van Stratum
aangekocht voor ƒ 130, die gereden zal worden met zijn paard
Maandag 17 December ‘s avonds
door Voerman Klerkx, tegen salaris van ƒ 3,00.
86
89
In het Hotel bij Rijcken
Notaris de Rooij; J. van der Hagen en Brink.
87
90
De vrachtprijs per persoon is bepaald op 30 centen.
Na eenige voorloopige ritten waren de veeren aan de wagen
88
al stuk; in reparatie bij smid Essens.
President werd gekozen: Burgemeester Schindler,
Commissaris: Jacq van der Hagen, Penningmeester: Notaris de 91 zullen
Rooij. Men heeft te Cuijk bij Grave een flinke wagen
85
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Provincialen Noordbrabantsche en
’s-Hertogenbossche Courant van 22 December 1883.
Aan de redactie der Provinciale Noordbrabantsche
en ’s-Hertogenbossche Courant te ’s-Hertogenbosch.

St. OEDENRODE, 19 NOV. 1883
MIJNHEER DE REDACTEUR.
Voor de opname mijner stukken in uw geëerd blad van den
24 ll. zeg ik u dank. (Confer pag. 19)
Gaarne zou ik ontwaard hebben, dat een lid van den
Raad dezer gemeente mij aanleiding had gegeven, om het
gemeentebelang in uw geacht blad te bespreken.
De Raad had mijn bezwaarschrift als onleesbaar teruggezonden. Ik heb mij daarom ter zake tot hooger gezag
gewend en mijne bedenkingen tegen de begrooting dezer
gemeente aan de publiciteit, doormiddel van uw dagblad,
overgegeven. Dit was het gevolg mijner afkeuring en
en verantwoording over eene daad van bestuur, welke mij
nimmer was voorgekomen.
Ben ik wel ingelicht, de secretaris scheen verbazend
veel moeite te hebben gehad, om mijn bezwaarschrift te
lezen tot aan de zinsnede, welke het presentiegeld van
den Raad betrof. Bij dat kruidje-roer-me-niet was het hem
niet meer mogelijk, om de lezing daarvan voort te zetten,
want de verdere inhoud, naar mijne beschouwing het belangrijkste gedeelte was onleesbaar. De burgemeester
bevestigde dit. Hij92 stelde daarom voor, om het stuk als
onleesbaar aan den adressant terug te zenden. Over het
voorstel werd niet eens gestemd en men deed, alsof er
geen bezwaarschrift tegen de begrooting was ingekomen.
Den 17 Nov. ll., was voor mij een ongeluksdag, want ik
werd begroet door mijn bezwaarschrift waarvan ik met
het oog op gemeentebelang een zoo hartelijk afscheid
had genomen of vaarwel gezegd. Vergeefsch werk had ik
tot dusver voor mijn belang en dat voor mijne geachte
mede-ingezetenen gedaan.
Het bezwaarschrift ontving ik onder geleide van een
schrijven, bestaande uit twee-en-veertig woorden welke
Zich deden kenmerken door eene tijdsdwaling, door eene
onwaarheid, door gebrek aan talenkennis en door eene
vergaande onhoffelijkheid.
Ware het de burgemeester ernst geweest met zijne
bewering, hij zou mijns inziens voorgesteld hebben, om
het bezwaarschrift bij de raadsleden te laten circuleeren,
of wel om het eenige dagen ter visie te leggen en de
behandeling der begrooting uit te stellen.
De gemeentenaren zijn geroepen, om de begrooting in
te zien, te beoordeelen en hunne bedenkingen daartegen
te doen gelden. De wetgever heeft het zoo gewild. Men
maakt de wet illusoir, wanneer men geen acht op de
bezwaarschriften slaat.
Kunnen burgemeester en secretaris niet lezen, zij begin92

G. Wijnen

nen met het lezen te leeren; zij nemen plaats op de
schoolbanken en niet op de senatoriale stoelen van het
kapitool.
De lezing van mijn stuk zou wellicht een licht hebben
verspreid, weldadig voor het gemeentebelang maar zeer
onaangenaam voor hen, die het licht niet wenschen te aanschouwen.
Den 22 Nov. van den loopende jare, dus twee
dagen vóór de plaatsing mijner stukken in uw geacht
orgaan, ontving ik een naamloos schrijven, voorzien van
den poststempel dezer gemeente, waarin ik werd bedreigd,
voor het geval ik voortging tegen den raad en den burgemeester te handelen. Zoo mijn stuk onleesbaar ware geweest, hoe kon de naamlooze schrijver dantoch zoo boos
over deszelfs inhoud worden. De naamlooze schrijver schijnt
het sic volo, sic jubeo, zoo wil ik het, zoo gebied ik
het, in zijn vaan schrijven. Hij toch zou willen, dat
ik van mijn recht, hetwelk de wet aan een ieder waarborgt, zou afzien en dat mijn recht zou moeten plaats
maken voor zijn geweld. Hij leere intusschen van mij,
dat wij hier niet in het land der despooten en barbaren
wonen, maar in het vrije Nederland en dat wij leven onder
de bescherming der wet. Ik vrees dus niets enzal daarom
met open vizier blijven strijden en ten bekwame tijde.
Overigens; Fais ce que je dois, advienne que pourra.93
Alvorens te eindigen, verklaar ik nogmaals, dat ik
gaarne met een raadslid dezer gemeente over het gemeente
belang door middel van uw geacht blad in discussie zal
treden.
Met de plaatsing van het bovenstaande in uw geëerd
blad zult ge me zeer verplichten, terwijl ik de eer heb
hoogachtend te zijn.
Uw dienaar,
v. REKUM.

93

Doe wat ik moet, kom wat mag.
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taris de Rooij, die het werkzaamste deel, zoo
bij de oprichting, als thans bij de uitvoering
nam, zij het in bijzonder niet alleen onzen
dank, maar ook onze hulde gebracht.
Mogen sommige ingezetenen, die steeds
slapen waar het de belangen van onze gemeente geldt, hierdoor worden opgewekt om
dit voorbeeld te volgen.
St. Oedenrode 4 Jan. 1884.
X.

Aangenaam was het ons, ingezetenen,
Woensdag ll. voor de eerste maal den met
vlaggen94 getooiden wagen van hier naar het
station Schijndel te zien vertrekken; wijl eenieder beseft dat hier in een groote behoefte
voorzien is. Wij kunnen dan ook niet nalaten bij deze gelegenheid een woord van
dank toe te voegen aan de heeren, die geene
moeite of inspanning gespaard hebben om
dezen dienst tot stand te brengen. Aan No-

St. Oedenrode 4 Jan. 1884.
De Harmonie "Nos Jungit Apollo" gaf
met eenige Dilettanten op Oudejaarsavond
volgens oude gewoonten een concert aan hare
honoraire leden. St. Oedenrode’s ingezetetenen kunnen met recht zeggen, dat geen
jaar met zoo’n luisterrijk concert gesloten is.
Het programma, eenige dagen vóór de uitvoering verspreid, deed wel is waar veel verwachten, getuige de talrijke opkomst, doch
ieders verwachting werd verre overtroffen.
De Harmonie heeft door de uitvoering van
"Souvenir de Campine" van "Krein en Luerezia Bogia" van Donnizetti bewezen, vorderingen te maken, waarover allen verbaasd
stonden; de uitvoering getuigde van eene
degelijke studie en perfecte leiding.
De Directeur95 van de Harmonie; den heer
Gerard Wijnen96, tevens Directeur van het
zangerscollege gaf ook dezen avond met zijne
zangers zijn compositie "Caecilia-Cantate",
woorden van den Eerw. Heer Alex. van
Heck97 ten gehoore. Een daverend applaus
volgde op deze uitvoering; en geen wonder,
want compositie en uitvoering waren keurig.
Wij feliciteren den heer Wijnen met zijn
succes en vertrouwen dat ZE. Meermalen
iets uit zijne geniale muziekpen zal doen
vloeien. "Le Conétable de Chester" Duo van
Concone, uitgevoerd door de heeren P. Kluijtmans en M. Aarts98, voldeed uitstekend. Want
was de keuze van het stuk schoon, niet minder de uitvoering. Dooreen daverend bisgeroep waren de zangers, ofschoon zeer vermoeid, verplicht aan het verlangen der toe-

94

97

95

98

De Zetbaas – De Ondernemer
Lindendijk
W.A. Klerkx
Hotel De Gouden Leeuw: Van Hombergh
Hotel de Keizer: de Weduwe Rijcken

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 41 – 5 Januari 1884.
Blad 29
e

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

Vier kleine vlaggen.
Directeur moet zijn Beschermheer
96
Dien avond dirigerend.

Zie pagina 21
Piet Kluijtmans en Martinus Aarts
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hoorders te voldoen.
A.Adam
"Le Chalet", baryton-solo van Concone,
door de heer B. van Eupen,99 was schoon en
deed den zanger alle eer aan.
De quatre mains: "Dichter und Bauer" van
van Suppé, door de heeren Diels en Verhoeven, de aria aus die Zauberflöte van Mozart
door den jongeheer Jan v.d. Brink, moeten
wij zeggen waren keurig, zoodat het publiek
daarvan telkens de grootste blijken gaf. De
liedertafel uit Olland, onder directie van den
heer Coen Kluijtmans100 bracht ook dien avond
het hare bij om het kunstgenot te verhoogen; ofschoon het ledental niet groot is,
voerde zij hunne stukken met eene kracht
uit, die getuigde van een zuivere harmonie.
Ten slotte uiten wij den wensch dat de Harmonie voort mag gaan op dezen ingeslagen
weg, en dat zij ons burgers; meermalen de
gelegenheid zal geven zulk een ware kunstavond te genieten.
Een toehoorder.
Waarschijnlijk van den Brink.
Blad 30

Woensdag 9 Jan. ben ik
’s morgens met rijtuig van Jos. Wijnen naar Best op spoor
naar Eindhoven gereden om Hr. G.
Smits, oud pastoor van Acht te gaan
begraven; en ’s avonds per spoor op
Boxtel en per bovenstaande wagendienst terug gekomen. ---

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 43 – 12 Januari 1884.
e

De kom onzer gemeente verfraaid zich
meer en meer, door dat oude brokken van
huizen worden opgeruimd en vervangen door flinke
moderne huizen, zooals thans het huis
van den heer H. Raaijmakers. Jammer dat
de verfraaiing van den anderen kant lijdt,
door dien drie boomen (misschien eeuwenoude)
uit de rij die aan weerzijde van de markt en
gedeeltelijk den Heuvel versieren en aan
onze gemeente in den zomer een landelijk en’
lief aanzien geven, zijn omgedaan geworden,
waarschijnlijk om het gebouw meer in het
oog te doen vallen. ’t Is te hopen, dat zij
die den een of andere keer, de gemeente
met flinke woonhuizen verfraaien, medelijden
zullen hebben met de bomen.
Op 14 Januari 1884, te Tilburg, plotseling
aan eene bliksem-beroerte, Jan Martinus
van den Elzen, Civiel Ingenieur (Politechniker
van Aken) Concessionaris en Directeur van
den N.B. Stoomtram Tilburg –Waalwijk, zoon
van H. van den Elzen en Heleen van Hombergh.
Zondag 13 Jan. was hij nog hier geweest. Hij stierf
op het secreet, exclamant: O Deus neus minor!
Homo mutanus statura gigas religione non
fervent. Propitietur ei misencon Deus. Hij werd
alhier te Rooij geboren den 19 Juni 1857; en
deed zijne 1ste h. Com. 1865, primo catechismi
premio contecoratus. ---

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 45 – 26 Januari 1884.
e

99

Bernard van Eupen

100

Zo arm als job.
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St. OEDENRODE,
Bij het biljartconcours, gehouden
bij A. van de Rijt alhier en dat
Zondag jl. ten einde liep, werden de prijzen
behaald als volgt:
1e prijs door den heer J. Clercx met 51
punten; 2e prijs door den heer A. Swinkels

met 46 punten; 3e prijs door den heer A.
van Oirschot met 42 punten; 4e prijs door
den heer J. van Oirschot met 41 punten,
5e prijs door den heer E. Ariëns met 39
punten; 6e prijs door den heer G. van Laack
met 39 punten; 7e prijs door den heer
A van den Laar met 35 punten.
De partij bestond in 25 stooten.

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 47 – 9
e

Februari 1884.
St. OEDENRODE,
Als
curiositeit dient
vermeld te worden dat bij W.
Koenen, Mr.
Schoenmaker, op den Heuvel, alhier reeds
jonge kanarievogels, gebroed in dit jaar, te
bezichtigen zijn.
Door den kastelein A. van de Laar,
alhier was een biljartconcours uitgeschreven
dat Zondag jl. eindigde. Als een bewijs,
dat hier nog al liefhebberij voor het biljartspel bestaat, diene dat de prijzen met hooge
aantallen carambols behaald zijn geworden,nl
1e prijs met 24 carambols door G. van Laack;
2e prijs met 23 carambols door A. Swinkels;
3e prijs met 22 carambols door A. van de Laar;
4e prijs met 22 carambols door A. Maas
5e prijs met 22 carambols door J. Klercx Blad 31
6e prijs met 22 carambols door F. de Barse
7e prijs met 21 carambols door H. v.d. Donk
uit Lieshout; 8e prijs met 19 carambols door
J. van Oorschot; 9e prijs met 19 carambols
door Jac. Maas; 10e prijs met 18 carambols
door A. van Oirschot, allen in 25 stooten.
Dat de ondernemer A. van de Laar tevreden was over de deelname, bleek daaruit dat hij nog 550 fijne sigaren ten beste
heeft gegeven die Donderdag verbiljart werden onder de deelnemers aan gemeld concours.

Rooijsche Courant

1e Jaargang NO 48 – 16 Februari 1884.
St. OEDENRODE,
Donderdag avond
voerden vijf jongelui uit onze gemeente een
tooneelstukje uit ten koffiehuize vanden Heer
Marinus Maas. Hadden zij verwacht dat Rooij’s
ingezetenen hunne belangstelling zoude toonen

door een flinke opkomst, verre was hunne
verwachting opvertroffen. De stukjes "de Advocatenrekening" en "Dirk nergens thuis," welke
opgevoerd werden, behoorden zeker niet tot
de moeilijkste; het is ook beter klein te beginnen en meer en meer te stijgen als van
hooger op kleiner te moeten vallen. Met recht
moet gezegd worden dat zij accuraat afgespeeld
werden en de toehoorders menigmaal een
hartelijk lachje ontlokte. Wij hopen dat de
jongelui ons menigmaal op zulk een genoegelijken avond zullen vergasten, en zij hunne
moeite beloond zien door groote vorderingen en trouwe opkomst van de burgers.
Dat zich veel jongelui bij dit vijftal voege,
zoodat een flinke rederijkerskamer tot stand
moge komen is gewis de wensch van vele.

DE NOTARIS

A G. PANKEN
TE SON,
zal Dinsdagen 4 en 11 Maart 1884 te St.
Oedenrode in het dorp provisioneel bij Piet van
de Laar enfinaal bij de wed. Jan vande Laar
telkens ’s avonds om 6 ure ten verzoeke van
dekinderen PETER HURKX, in het openbaar
VERKOOPEN:
De van ouds bekende vruchtbare bouwhoeve
genaamd: "GOEIJENDONK" geheel en al aan elkaar gelegen te St. Oedenrode nabij Vernhout, thans in huur bij
Peter Bekkers aldaar, groot in grond 13 hect.
37 aren 54 cent. Dennenbosch,
heide en water genaamd "van
Homberghse Kamp", gelegen onder
Son nabij de grens van St. Oedenrode met het
zich daarop bevindend dennenhout, groot circa
7 hectaren.
Aanvaarding in bezit en genot op de te St.
Oedenrode gebruikelijke tijdstippen 1885.
Betaaldag der kooppenningen 1 Augustus
1884.
Verkoopkosten 13 pct.
De hoogste inzetters bij de veiling genieten
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½ pct. van de inzetsom.
De niet gereserveerde weeldrig groeiende
canada boomen en heesters zijn ruim 280 in
getal.
Nadere inlichtingen geeft voornoemde notaris.
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1 Jaargang NO 49 – 23 Februari 1884.
e

St. OEDENRODE,
Donderdag had alhier de
loting voor de nationale militie plaats de 5
hoogste nummers zijn getrokken door: Hendrikus de Bitter, Jacobus Wapstra, Johannes
Vogels, Wilhelmus van Kleef en Gijsbertus van
de Wijdeven.
Er zijn dit jaar slechts 32 lotelingen
waarvan er 9 worden vrijgesteld wegens
broederdienst; 6 wegens te zijn eenige wettige
zoon; terwijl 1 vrijwillig in militaire dienst
is bij de zeemacht.
Dinsdag, Konings verjaardag101 gaf de
Harmonie die Dinsdag ’s avonds hare repetities houdt, blijken van sympathie voor den
vorst door in open lucht Volkslied
Dinsdag, Konings verjaardag102 gaf de
Harmonie die Dinsdag ’s avonds hare repetities houdt, blijken van sympathie voor den
vorst door in open lucht Volkslied
Wien Neerlands bloed aan te heffen; in de
repetitie zaal werdt zulks later nog herhaald
en van tijd tot tijd hoorde men ook Vaderlandsche liederen aanheffen. Eenen ander
strekt wel ten bewijze van Rooij’s goede
gezindheid voor zijn geëerbiedigde vorst.
Blad 32

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

St. OEDENRODE,
Hoort men overal
klagen dat de tijden zoo slecht zijn en dit
omdat de zaken niet floreeren, voorzeker in
vele streken, en over het algemeen kan het
nergens goede tijden genoemd worden. Onze
gemeente is toch niet van de meest aan die
algemeene malaise lijdende. Er moet hier

wel bijgevoegd worden, dat wij op het gebied van de handel en industrie op een lagen
trap staan, tegenover vele andere gemeente
van dezelfde groote en dat daarom de bestaande
crisis voor ons als van zelf minder voelbaar
moet zijn; maar ook de boerderij die hier
het hoofdmiddel van bestaan oplevert, heeft
den laatsten tijd weinig reden van beklaagd
te worden; immers de opbrengst der landerijen was in 1882 meer dan bevredigend; in
1883 niet slecht en de kwaliteit uitstekend;
aardappelen werden in overvloed gewonnen,
zoodat daardoor voor een groot gedeelte in
de behoefte van het vee kon voorzien worden.
De kalveren, waarvan onze landbouwer de
meeste contante moet maken, waren voortdurend duur. De varkens zijn wel is waar
goedkoop, maar ze worden door den overvloed aan aardappelen ook goedkoper gemest
dan ander jaren.
Wat onze industrie betreft, die hoofdzakelijk
uit klompenmakerijen bestaat (circa 75), een
tak van nijverheid die niet erg misschien
klinkt, maar die toch een massa menschen
het brood verschaft en die waarlijk nog al
van veel beteekenis is, deze gaat goed, kan
men zeggen; deprijzen die de klompen opbrengen, mogen al niet te hoog zijn, het is
nochtans in dezen slechten tijd een verblijdend teeken, dat de vraag, die er naar dat
artikel bestaat, haast niet bevredigend kan worden, en hoewel men ook elders wel eens van
loonsvermindering hoort, vooral daar waar op
stuk gewerkt wordt, kan hier als bewijs van
den niet slechten toestand der klompenmakerij
gemeld worden, dat het loon van de klompenmakers verhoogd is; die loonsverhooging
is in den tegenwoordigen tijd van belang en
ook meldenswaardig.
Zondag 24 Februari
felicitatie
bij Ger. Wijnen als 25 jaar koorzanger

Rooijsche Courant
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e

101

Volgens gewoonte had men op de pastorie en liefdehuis de 102 Volgens gewoonte had men op de pastorie en liefdehuis de
vlag uitgestoken. NB. Duurde tot ’s nachts 2 uur.
vlag uitgestoken. NB. Duurde tot ’s nachts 2 uur.
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St. OEDENRODE,
Gepasseerden Zondag vierden
de heer Gerard Wijnen en Koen
Kluijtmans hun vijfentwintig jaar jubilé als
lid van het Zangerscollege vande H.Caecilia;
eerstgenoemde is sedert eenige jaren President en toonde gedurende den ganschen tijd
van zijn lidmaatschap den grootsten ijver. Hij
componeerde menig stuk, o.a. "Missa St. Martini" waarvan wij vroeger reeds gewag maakte.
ZEd. werd door de medeleden een prachtig cadeau
aangeboden als een bewijs van de
hoogachting die allen den heerWijnen toedragen.
De heer Kluijtmans is, sedert de kerk in
Olland bestaat, aldaar als directeur van het
Zangerskoor werkzaam. Door onvermoeide
zorg, door buitengewone vlijt heeft ZEd. een
degelijk koor tot stand gebracht, en heeft
zich aldaar algemeene toegenegenheid
en hoogachting verworven, waarvan hij op
dien dag de ondubbelzinnigste blijken ontving.
Ook ZEd. werden zeer nette cadeau’s aangeboden. Dat de beide jubilarissen nog lang
hunne tegenwoordige functie mogen uitoefenen
wordt hun van ganscher harte toegewenscht.

Blad 33

Rooijsche Courant
1 Jaargang NO 52 – 15 Maart 1884.
e

St. OEDENRODE,
De gedane collecte in
deze gemeente, ten behoeve van de maatschappij van weldadigheid te Frederiksoord,
heeft een bedrag opgeleverd van ƒ 28,65.

INGEZONDEN
STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der
Redactie.

Een nieuw
poging.

Nu het ertoe ligt, dat Rooij geen
kanaal
mag krijgen, ten gevolge van schijnbaar onoverwinnelijke bezwaren, dient er een anderen
weg te worden ingeslagen om de gemeente
te helpen en hare pogingen tot ontwikkeling
van hare rijke hulpbronnen. "Moed verloren,
DE NOTARIS
is alles verloren" zegt het spreekwoord. Wij
geven daarom de moed niet op, en zouden
meenen aan onzen plicht te kortte doen,
TE SON,
wanneer wij niet trachtten alle pogingen aan
te wenden om te verkrijgen, wat naar onze
zal Dinsdag 11 Maart 1884 te St. Oedenrode
overtuiging Rooij behoeft om nieuw leven te
in het dorp bij de wed. Jan vande Laar
ontvangen en daardoor welvaart. Wat een
’s avonds om 6 ure ten verzoeke van de Kinkanaal in hooge mate daartoe zou kunnen
deren PETER HURKX, in het openbaar
bijdragen, hebben wij in verscheidene artikelen
VERKOOPEN:
De van ouds bekende vruchtbare bouwhoeve
in deze courant van het vorige jaar trachten
genaamd: "GOEIJENDONK" geheel en al aan elkaar ge- aan te toonen. Diezelfde redeneeringen zijn
legen te St. Oedenrode nabij Vernhout, thans in huur bij ook toepasselijk op elk middel dat het verPeter Bekkers aldaar, groot in grond 13 hect.
keer tusschen ons en meer bevoorrechte ge37 aren 54 cent.
meenten bevorderlijk kan zijn. Nu het kanaal
ƒ 9200,-Ingezet op103
niet tot ons wil komen, dienen wij te doen
Dennenbosch,
als Mahomed met den berg, en moeten wij
heide en water genaamd "van
trachten naar het kanaal te komen. VrachtHomberghse Kamp", gelegen onder
karren doen dit thans; maar welke bezwaren
Son nabij de grens van St. Oedenrode met het
daaraan verbonden zijn, van geldelijke en
zich daarop bevindend dennenhout, groot circa
onvoldoenden aard begrijpt elke handelsman
7 hectaren.
Ingezet op
ƒ 130,-en ieder, die na denkt. Er moet een vlugger

A G. PANKEN

103

Door Mart. Bekkers Ant.zoon. heeft de hoeve voor dien
prijs gekocht, was niets meer bijgekomen.
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en minder kostbaar middel ontstaan, wil Rooij
in de rij komen, en zoo een kanaal dit middel
niet mag wezen, moeten wij naar iets anders
uitzien, natuurlijk minder van gehalte dan
een kanaal, maar meer voordeel en genot
dan de vrachtkarren, en dat middel zien wij
alleen in een tramweg. Een tram die ons
verbind met het kanaal en tevens met den
stoomtram ’s Bosch – Helmond en Veghel – Oss.
Daartoe zullen bezwaren moeten overwonnen
worden, hoofdzakelijk van geldelijken aard,
die evenwel niet overkomenlijk zullen blijken,
wanneer de handen worden in een geslagen
en ieder naar zijn vermogen helpt. Laat de
gemeente ferm voorgaan; dan zullen de handelslui en alle belangstellenden volgen, en
belangstellende in Rooij’s welvaart zullen niet
achter blijven, ziedaar onze nieuwe poging.
X.

Rooijsche Courant
e
2 Jaargang NO 1 – 22 Maart 1884
St. OEDENRODE,
Door de heeren Jos.
de Leijer, F.H. van de Brink en Jacq. van der
Hagen is concessie aangevraagd tot het aanleggen
van een stoomtram Veghel --- St. Oedenrode
over den provincialen weg.

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

Een nieuw poging.
Stoomtram St. Oedenrode – Veghel.
Doordrongen van het gewicht dezer zaak hebben drie ingezetenen dezer Gem. zich vereenigd
tot het op touw zetten dier onderneming
waarmee Rooij’s welvaart en bloei voorzeker
in nauw verband staan. Daartoe hebben zij
een voorloopige concessie aangevraagd voor
6 maanden ten einde in de gelegenheid te
worden gesteld ongehinderd hunne plannen
daarvoor in gereedheid te brengen. Deze
bestaan voorloopig in het opmeten van den
weg, het in kaart brengen enz.; alle zaken,

die met weinig kosten kunnen worden uitgevoerd, en waaraan belanghebbenden niet
zullen aarzelen hunne medewerking en hulp
te verleenen. Wat er zooal voorloopig moet
geschieden, deelden hun de Directeur van
den stoomtram ’s-Bosch – Helmond welwillend
mede, en bood hun verder zijne voorlichting
bereidwillig aan, waarvoor zij ZEd. zeer erkentelijk zijn, en gaarne de gelegenheid aangrijpen hem openlijk hunnen oprechten dank
te betuigen. En zoo staan zij thans voor den
aanvang eener onderneming die kans heeft
van slagen en reden van bestaan, daar Rooij’s
belangen er op zijn nauwst aan zijn verbonden,
terwijl Veghel daarvan zeker vruchten zal
plukken; overtuigd als we zijn, dat alsdan
het uitgebreid goederenvervoer van ’s-Bosch
naar St. Oedenrode zelfs dit van Eindhoven
Rooij zich geheel naar den aan te leggen lijn
Blad 34
zal verplaatsen, als een meer expeditie en
veel minder kostbare. Medewerking van
Veghelsch belanghebbenden mogen zij met
recht verwachten. Kapitalisten, die met ons
de overtuiging kunnen deelen, dat de aan te
leggen lijn zeer goed zal blijken, daar een
sterk goederenvervoer vooral (zes vrachtkarren
uit St. Oedenrode en hoeveel uit Veghel wel,
voorzien thans in de behoefte) dat zeker
sterk zal toenemen, vinden daarin een veilige
geldbelegging, te meer daar het plan bestaat
de exploitatie opeen zeer eenvoudige leest
te schoeien en geen kollossale tractementen
toe te kennen aan Directeur en Commissarissen, die een groot deel der ontvangsten
verzwelgen; maar "help u zelven" moet hier
toch het wachtwoord zijn, en welslagen is
verzekerd, wanneer allen samenwerken tot
beschikking van het doel. Hier moet Eendracht Macht maken.
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Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 6 – 26 April 1884
e

St. OEDENRODE,
Maandag ll. 21 dezer
was het de verjaardag van den geachten
Beschermheer der Harmonie "Nos Jungit
Apollo" den heer G. Wijnen. Bij die gelegenheid werd ZEd. eene serenade gebracht
door de Harmonie, welke hare beste wenschen
bij monde van den Commissaris den heer Jaqc.
van der Hagen aan ZEd. toebracht.
Door onzen Gemeenteraad is met 6 tegen
4 stemmen besloten tot het verleenen van eene
subsidie ten behoeve van de geprojecteerden
stoomtram Veghel – St. Oedenrode.

Rooijsche Courant
e
2 Jaargang NO 5 – 19 Maart 1884
St. OEDENRODE,
De raad dezer gemeente
heeft Donderdag in zijn openbare vergadering,
de jaarwedde van het hoofd der school
alhier, gebracht op ƒ 1100; en die van den
tweeden onderwijzer aan die school op ƒ 600,
zonder dat die verhooging door de belanghebbende onderwijzers werd aangevraagd.
Dezer dagen gaf onze Harmonie: Nos
Jungit Apollo een concert in de zaal van den
heer M. Maas. Wederom gaf zij bewijzen hoe
zij onder de leiding van den heer J. Klerkx
vordert en hoe zij zijne onvermoeide zorg tot
bloei en vooruitgang weet ten nutte te maken.
De stukken "Souvenir de Campine" en "Une
nuit à Grenade" werden vooral keurig uitgevoerd;
ook "Lucrezia Borgia", wij hoorden het reeds
meermalen, boeide ieders aandacht opnieuw.
De concerten die door genoemde harmonie gegeven worden, zijn werkelijk bezoekens waard,
en ieder die er van profiteeren wil, zal zeer
voldaan huiswaarts keeren.
Door Burgemeester en Wethouders dezer
gemeente is aan de heeren J. de Leijer, F.H.
van den Brink en J. van der Hagen te St.
Oedenrode concessie verleend tot het aanleggen
van een Stoomtram van St. Oedenrode naar
Veghel, voor zoover die tram zal loopen over
de wegen van laatstgenoemde gemeente, en wel
voor den tijd van zes maanden, ten einde in
staat te zijn de voorbereidende maatregelen te
nemen.

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

Stoomtram St. Oedenrode – Veghel.
Door de betrokken Besturen van Provincie en
Gemeenten is de voorlooige concessie verleend. Dat is al iets; maar nog zeer weinig.
De goede uitslag hangt thans alleen af van
belangstelling in de onderneming en krachtige
zedelijke en vooral geldelijke medewerking. Zal
Het daaraan ontbreken? Wij gelooven en hopen
het niet. Immers daarop alleen is de toekomst
der onderneming gebouwd, en met deze, de
vooruitgang, de welvaart en de bloei onzer gemeente.
Blad 35

Zoodra blijkt, dat Rooij, als de eerste en
voornaamste belanghebbende, de zaak krachtig
steunt en doet blijken die te willen, door eene
algemeene deelneming, dan blijven de mannen
van het kapitaal niet terug. Door een zuinig
beheer in aanleg en exploitatie is acht te nemen, zal de weg blijken eene goede geldbelegging te zijn, daaraan valt niet te twijfelen.
Het goederenvervoer alleen, zal de kosten der
exploitatie meer dan goed maken, dat is op
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de vingers na te tellen. Daarom burgers en
landbouwers van St. Oedenrode, -- de laasten
vooral bij wie nog vooroordeelen heerschen
tegen zoo iets nieuws in hun oog, – thans de
handen in een geslagen kleingeestige gedachten
uit het hoofd gezet, en krachtig samengewerkt
om te bewijzen dat ook hier eendracht macht
zal maken. Daarvan alleen hangt het succes van der
onderneming in hooge mate af. ’t Is een nieuwe
poging om Rooij op te heffen en te doen
bloeien, laat het niet een laatste zijn. Het Gemeentebestuur blijkt goed te zullen voorgaan;
laat ons allen dan ook goed volgen, elk naar
zijn middelen en als dan ieder doet wat hij
kan, dan gelukt de onderneming en dan is de
toekomst van Rooij verzekerd. Daartoe zal
ieder worden in staat gesteld.
Een oproeping tot eene algemeene vergadering van belangstellenden en belanghebbenden
in deze onderneming zal spoedig geschieden,
waarop mededeeling zal worden gedaan van
den stand der zaken en van de wijze hoe de
onderneming zal worden op touw gezet. Doet
dan allen van uwe deelneming blijken en geeft
daardoor den zoo noodigen steun aan hen die
geheel belangeloos de eerste stappen hebben
gedaan om de onderneming tot een goed einde
te brengen. Toont dat er in Rooij belangstelling bestaat in hare toekomst.
X.

Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 7 – 3 Mei 1884.

hunne te nemen acties, zonder welke die
lijn, die zooveel heil belooft zoowel voor
onze gemeente als voor de aandeelhouders
zelve nooit tot stand zou kunnen komen.

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

Mijnheer de redacteur.
Zou ik UEd. Mogen verzoeken aan het
ondertstaande een plaatsjein uw geacht blad
te willen inruimen.
Geachte medekiezers! Het zoude een jammer
zijn dat de reeds sinds jaren bloeiende sociëteit, wier aantal leden telken jaren toenam
en thans kwijnende is, geheel ten gronde
ging. Onzes inziens is het eenige redmiddel,
door bij een bestuursverkiezing van heden
vooral goed uit de ogen te zien. Met alle
vertrouwen raden wij onze medekiezers hunne
stemmen eenparig uit te brengen op den heer:
J. de Rooij, Notaris alhier.
Eenige kiezers.
St. Oedenrode, 3 Mei 1884.

Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 8 – 10 Mei 1884.
e

e

INGEZONDEN STUKKEN
St. OEDENRODE,
In Januari jl. werd
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.
een wagendienst begonnen tusschen onze gemeente en het station Schijndel.
Bijna nie-mand
Mijnheer de redacteur.
zag er in, dat dit eene onderneming
zou zijn, die zou kunnen blijven bestaan,
Zou ik UEd. Mogen verzoeken aan het
doch tot heden blijkt, dat ook de verwachting
ondertstaande een plaatsjein uw geacht blad
van hen die iets in de onderneming zagen,
te willen inruimen.
verre wordt overtroffen.
Zondag ll., den eersten Zondag in Mei, gaf
onze Harmonie, zooals ze dat jaarlijks doet, eene
Maandag jl. is in een vergadering van
uitvoering op de markt. Wij overdrijven
aandeelhouders besloten tot het aanschaffen
niet,als we zeggen, dat de muziek, door haar
van een grooteren nieuwen wagen. Moge dit
ten gehoore gebracht, met die van zeer vele
een spoorslag zijn, vooral voor de gegoede
harmonieën, die zelfs hee wat grooter zijn in
ingezetenen om de gecocessioneerde tramlijn
ledental, zou kunnen wedijveren en daarbij
Veghel – St. Oedenrode te steunen, door
lauwerenzou oogsten. Jammer dat de plaats
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er zoo weinig voor geschikt is: de muzikanten

Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 10 – 24 Mei 1884.
e

Blad 36
zitten bepaald in een laagte. Voeg daarbij
de massa volk die hen omringt, dan zal het
iedereen duidelijk worden dat veel van het
aangename verloren gaat.
Wat zou een kiosk op het toch zoo groote
marktplein daarin eene gunstige verandering
brengen niet alleen, maar wat zou de kale
ruimte daardoor niet veranderen en opknappen.
Van ons marktplein was in plaats dat het
nu dikwijls voor eene weide dient voor heele
kudden schapen, die op hun beurt ons ook
op mooie muziek trakteeren en niet weinig
stof maken, voor betrekkelijk zeer weinig
kosten, iets moois, iets gezochts te maken.
Had men b.v. Woensdag ll. eenig geld
willen besteden tot het aankopen van plantsoen om er een paar perken van aan te
leggen aan weerszijden van eene te plaatsen
kiosk, dan zou men hier een marktveld vinden
zooals men te vergeefs ergens anders zou
zoeken, terwijl men er misschien na verloop
van nog een paar jaren paaltjes vindt geslagen, waaraan geiten vastgebonden zijn,
die de schapen gezelschap houden.
Eene fabrieks- of handelsplaats zal Rooij
wel niet worden, laat haar dan eene plaats
worden die door hare aangename en riante
ligging vreemdelingen tot zich trekt.
Direct voordeel zou de gemeente daarbij
misschien weinig hebben, maar indirect voordeel, is ook voordeel: dat men dit eens beseffe.
St. Oedenrode, 8 Mei 1884.
X.

St. Oedenrode,
Woensdag is bij de
kinderen Rooijakkers te Vressel op klaarlichten dag, op een oogenblik dat het huis

onbewaakt was, uit de kast ontvreemd; een
gouden ketting met medaillon, 5 ringen en
een gouden oorbel, de andere oorbel was in
een dasje, dat in dezelfde doos lag en dat
men liet liggen, blijven hangen. De dader
is onbekend. De politie heeft de zaak in
handen.
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2 Jaargang NO 11 – 31 Mei 1884.
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St. Oedenrode,
Maandag jl. vierde de
heer Schindler, het Edelachtb. Gemeentehoofd zijne 25 jarige echtvereeniging, bij welke
gelegenheid den jubilarissen door het uitsteken van vlaggen, talrijke felicitatien en eene
serenade, door de Harmonie gebracht, zeer
veele blijken werden gegeven van toegenegenheid. De wenschen der Harmonie bij
monde van haren commissaris, den heer B. van
Eupen uitgebracht, werden door den jubilaris
op de hartelijkste wijze beantwoord.
Dat het geachte paar nog vele jaren gelukkig moge samen zijn en dat de heer
Schindler als Burgemeester de Gemeente-beLangen met kracht mag blijven voorstaan is
voorzeker de wensch van velen.

Advertentiën

Voor de vele bewijzen van belangstelling,
ondervonden bij gelgenheid van hunne
25-Jarige Echtvereeniging op den 26en
dezer, betuigen ondergeteekenden hunnen opZondag ll. ontstond door rechten en hartelijken dank.

Rooijsche Courant
e
2 Jaargang NO 9 – 17 Mei 1884.

St. Oedenrode,
onbekende oorzaak brand in de zoogenaamde "Ruitershuisjes" toebehoorende aan
den heer Jacq. Swinkels en gelegen in Eerschot. Vier van de zes woningen werden in
de asch gelegd; de twee overige mocht men
met behulp van de brandspuit behouden.
Gelukkig dat er niet veel wind was, anders
had de brand zich mogelijk nog al uitgebreid.
De huisjes waren verzekerd en naar men
verneemt ook een der inboedels die verbrand
zijn.

St. Oedenrode, 30 Mei 1884.
C.J. Schindler
en Echtegnoote.

Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 12 – 7 Juni 1884.
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St. Oedenrode,
Dinsdagmorgen omstreeks 7 uur ontstond er brand in het huis
bewoond door P.W. Diel en F. van Boxmeer.
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Gelukkig slaagde men er in, door de ijverige
bemoeiingen der brandmeester den brand meester te worden zoodat men eene aanzienlijk geBlad 37

deelte van het gebouw heeft kunnen behouden.
Ware de brand ’s nachts ontstaan en had de
brandweer niet zoo gunstig gewerkt, dan waren
de gevolgen niet te overzien geweest. Het
verbrande was geassureerd.
De brand moet onstaan zijn in de slaapplaats van de kinderen van Van Boxmeer.

Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 16 – 5 Juli 1884.
e

St. Oedenrode,
Donderdag jl. vierden
de echtelieden Hendrikus van Boxtel hun
gouden huwelijksfeest. De Harmonie, daar
waar het geldt feesten op te luisteren, steeds

in de weer, bracht hen eene serenade en uitte
bij monde van haren commissaris de wenschen, die niet alleen de Harmonie maar zeker
met haar de geheele gemeente voor het geachte huwelijkspaar et de hunnen vormt.
Deze speech werd door een der zoons van
de jubilarissen beantwoord en uit de woorden, door den spreker geuit, bleek het ten
duidelijkste dat men door de gebrachte hulde
was getroffen, en een welgemeende wensch
voor het welzijn der Harmonie werd bij de
dankbetuiging gevoegd. Na op dringend
verzoek een glas bij de jubilarissen op hun
welzijn gedronken te hebben, begaf de Harmonie zich naar den tuin van ̎Semper
Unitas ̎ om daar een zomeruitvoering te
geven.
Deze uitvoering werd door nagenoeg al het
nette publiek van St. Oedenrode met hunne
respective gasten bijgewoond. De uitvoering
mag dan ook goed geslaagd heeten ; alle
nummers werden met nauwgezetheid uitgevoerd. Het bleek dan ook ten duidelijkste

dat allen zeer waren voldaan. Het was te wenschen
dat de Harmonie steeds hare zomeruitvoeringen in de week gaf, daar de toeloop
des Zondags zoo groot is, vooral van hen
die er niet moesten komen en de muzikanten
zoowel als het publiek hinderen. Dat er
in het geheel (dat bleek nu, maar dit blijkt
vooral op de uitvoeringen die Zondags gegeven worden) veel te weinig toezicht is op
kinderen, die door stofmaken en soms brutataliteiten hinderlijk zijn, is voor iedereen opvallend; moge dit ook verbetere.
In den nacht van Dinsdag op Woensdag is er groote baldadigheid gepleegd doordat er in de Kranenbeemt van de heer
Swinkels verscheidene poorten van struiken zijn
omgetrokken en omgekapt. Moge men de
schuldigen daaraan spoedig in handen krijgen die hunne aardigheid schijnen te zoeken in
het aan anderen nadeel berokkenen waaraan ze
zelf bepaald niets hebben.

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

St. Oedenrode, 2e Juli 1884.
Het kwam onze voetbode die dagelijks naar Best (1¾ uur) en Schijndel (1 uur
afstand) marcheert, met een gewicht van 26
kilogram aan pakketten, door de felle hitte
hier als ’t ware buiten kenis aan. Hij ontving dan ook een reprimande van zijnen directeur voor zijn overdreven ijver, (deze was
8 kilo te groot geweest). Wij maken hier
melding van om op het ongehoorde en bijna
onmenschelijke te wijzen dat men bode zoo
bijna zes uur dagelijks ZWAAR beladen door
de zon stuurt, wijl er tweemaal daags
een wagendienst is en dit vervoer dan toch
beter bij een paard dan bij een mensch thuis hoort.
X.
Meierijsche Courant
Woendag 9 Juli 1884.
St. Oedenrode, 7 Juli. Middelerwijl ll. Vrijdag
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tegen den avond een vreeselijk onweer met stort-regen
en hagelslag vermengd, zich boven een groot gedeelte
dezer Gemeente ontlaste, sloeg de bliksem
tweemaal achter elkander op den gemeentetoren, en
hoewel geen brand veroorzakende deed hij aldaar
toch voor plus minus 100 gulden schade aan het
leidak en houtwerk. In den tuin bij den herbergier J.B. Smits spleet het hemelvuur een appelboom, nabij den herberg de zoogenaamde Rietmusch,
als ook nabij de Hambrug en op den Hout, werd
een boom stuk geslagen; evenzoo werden in de
buurt de Everschen twwe nabij elkander staande boomen ieder afzonderlijk geraakt door den bliksem.
In de buurt Nijnsel is een hooi-opper in brand
gestoken en op een andere plaats in diezelfde
buurt, werden een haan, een kip en een eend,
welke in een open turfschopje schuilden, gedood,
zonder dat, wonder genoeg, het turfschopje zelf
gehinderd werd.

talisman bekend, op de georneerde tafel prijken.
Dit feest, voorzeker uniek in zijn soort, zal plaats hebben
op 19 Augustus a.s. (Kermis-Dinsdag) in
De eerste of voorste kamer ten huize van den Voorzitter, welke voor die festiviteit expresselijk wordt
gepaleerd en in orde gebracht. Er zullen nieuwe
prachtige insignes en keurige decoraties aan de
deelnemers worden uitgereikt en tot begeestering
der jovialiteit, zal er in bezielde taal en pansophie
menig gloeiende speech van stapel loopen, afgewisseld door mimie, zang- en snarenspel, aan de noodige
hartversterkingen zal er natuurlijk geen gebrek
zijn. De te dezer gelegenheid te houden feestreden
door den Voorzitter, zal, zoo wij goed zijn ingelicht,
later in druk verschijnen.
Een belangstellende.

Rooijsche Courant
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e

Blad 38

St. Oedenrode,
Vrijdag der vorige week ontlastte
zich boven onze gemeente een onweer, zooals weinigen zich herinneren zullen
beleefd te hebben. De aanhoudende bliksemstralen, onmiddellijk door kletterende donderslagen gevolgd, deden iedereen ongelukken
verwachten. Gelukkig is het goed afgeloopen:
wel zijn eenige massa boomen door den bliksem
getroffen en eene partij leien van den knoptoren geslagen, doch men had erger ge-

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

St. Oedenrode, 7 Juli 1884.
Mijnheer de redacteur.
Gelieve onderstaand stuk in uw blad op te nemen:
Het van ouds met zoveel roem bekend gezelschap Anicitia Dulcius Nihil, dat sedert eenigen tijd
schijndood was, is dezer dagen, naar wij vernemen,
tengevolge eener bijzondere omstandigheid, motu
proprio, uit zijne dommelige rust of sluimering
ontwaakt om met vernieuwde kracht te herleven.
Er zal namenlijk eene plechtige zitting, waartoe alle
leden, zoowel werkende – als correspondeerende – en
eereleden zullen worden uitgenoodigd, ten huize van
den gevierden Voorzitter, gehouden worden,
waarin na de noodige intrade gewichtige besluiten
zullen worden genomen en in al de bestaande
vacaturen voorzien, wellicht dat bij die gelegenheid ook de "Volksredenaar" wederom ter sprake
komt. In elk geval zal, ofschoon oogenschijnlijk
met elkander in strijd, het devies in harmonie treden met het motto, en de groote bandelier als

vreesd. Bij zekere G. van de Wijdeven werden een haan, een kip en een eend die met
hun gezelschap in een schop voor den regen
schuilden gedood. De hagel die op sommige
plaatsen nog al in tamelijk groote korrels
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neerviel, heeft weinig schade veroorzaakt,
althans daar hoort men weinig van.
Tot genoegen kunnen wij mededeelen,
dat de Rooijenaar, de heer J.C. I. van der
Hagen, student in de Medicijnen te Utrecht,
Woensdag met gunstig gevolg zijn Artsexamen heeft afgelegd.

lijk hebben als ze bij zulke donkere avonden
aangestoken werden. Maar neen, de almanak
zei, dat de maan in het eerste kwartier was,
het moest dus maar licht genoeg zijn. (Die op
straat is geweest zal dit ook ondervonden
hebben).
Het was niet slecht, dat zij die des
avonds gewoon zijn eens uit te gaan of die
nog al eens de straat op moeten, zich een
lantaarn aanschaften, opdat zij niet tegen een
muur, boom of ijzeren paal aanloopen
waarop boven zoo’n vierkante glazen machine
staat, waarin met donker weer licht ontstoken diende te worden.
Wat echte het beste was: dat met zulke

Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 18 – 19 Juli 1884.
e

Bijvoegsel.
Blad 39
Moge het ZEd. gegeven worden tot in
lengte van dagen, onder waardeering, tot
zegen van velen te zijn en te ondervinden
dat men weet te erkennen, wat voor den
dienst van ZEd. gegeven is.
St. Oedenrode, 17 Juli 1884.

J. Meijer.

104
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St. Oedenrode,
Verleden week Donderdag avond was hier een os op hol, hij was
zoo woest dat men voor ongelukken vreesde
en jawel na bijna met de kar in de goudkast van de Heer B. van Eupen te zijn
geloopen liep hij in de deur van den Heer
G. van den Brand, die nog wel van een gegoten ijzeren
voorwerk was voorzien.

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

St. Oedenrode, 30 Juli 1884.
Wie in de laaste dagen ’s avonds in het dorp
buiten de deur geweest is, zal met mij gedacht hebben, "wat is het verschrikkelijk
donker", men zag dan ook bepaald geen
hand voor de oogen. Men zou zeggen wat is
het goed, dat de kom van het dorp voorzien
is van gaslantaarns; en die dit zegt kon ge-

donkere lucht ‘savonds de straatlantaarns
brandden in plaats van in den weg te staan.
Aan het postkantoor vooral mochten niet alleen
wanneer delantaarns branden, maar geregeld
elken avond, de lantaarns aangestoken worden, immers daar komen natuurlijk veel
menschen en zoowel oude als jonge, zij loopen
gevaar in den donker over de stoep te vallen
en tegen een lantaarnpaal, de boomen of de
telegraafpalen aan te loopen; soms worden
daar, met beide handen tastende, bespottelijke
figuren gemaakt, eerstens om te voelenof men
nergens tegen aan kan loopen en ten tweede
om de bus te vinden waarin de brief moet
gestoken worden. Die zelf in het geval geweest is, zal dat het beste weten, maar die
het niet ondervonden heeft, zal het zich goed
kunnen voorstellen.

104

Afges. Domini – uit zijn kerkje erbt. Ivivni. Verjaagd om
geflateerde rekening vertrok hij in Oct. naar Geldrop bij
Honister.
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Dat in deze ongerieflijkheden voorzien worde is
zeker de wensch van velen.
U dank zeggende voor de opname M. de R.
Uw bestendige lezer,
X.

Muziek bij den heer H. Maas.

DE NOTARIS

A G. PANKEN
TE SON,

Rooijsche Courant
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St. Oedenrode,
Donderdag gaf de Harmonie ̎Nos Jungit Apollo ̎ concert in den
tuin der Societeit "Semper Unitas". Het
moet gezegd zijn, dat het merkbaar was, dat
er veel werkende leden absent waren, doch
naar evenredigheid is er goed geblazen.
Het opgekomen publiek was klein, jammer
dat men door de zoo slechte opkomst de
uitvoeringen in de week niet meer steunt,
want voor de muzikanten is het toch zeer
onplezierig om voor zoo’n klein getal toehoorders muziek te maken.
Wij hopen dat bij eene volgende uitvoering
èn de muzikanten èn het publiek beter op
zullen komen.

zal ten verzoeke van de erven WILLEM
FRANKEN, in het openbaar
V e r k o o p e n:
Eene boerderij
nagenoeg geheel
aan elkaar gelegen te Sint
Oedenrode op
Oud Vressel, bestaande in: Bouwmanshuis en
verder getimmerten, Erf, Tui, Bouw, Wei en
Hooiland en Hakhout, groot ruim 7 hectaren.
Dezeverkoopzal plaats hebben te Sint
Oedenrode op Vressel, ter herberge van MATTHIJS RAAIJMAKERS in de Kroon aldaar,
op Woensdagen 27 Augustus en 3 September
1884 telkens des avonds om 6 ure.105

NOTARIS

Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 22 – 16 Augustus 1884.

J. DE ROOIJ

e

St. Oedenrode,
Maandag overleed alhier
op 88-jarigen leeftijd, Theodorus van Boxtel,
die den 4en Juli jl. zijn gouden bruiloft vierde.
De man, hoewel onder doktershanden, niet
ziek was, doch geheel uitgeleefd, was in een
oogenblik dood, na even tevoren nog goed
gegeten te hebben.
Een ander plotseling sterfgeval had hier
voor ongeveer 14 dagen plaats dat meer opzien wekte. Zekere Martinus van der Sanden,
stierf na hevige pijnen in den buik gepaard
met diarhee en braken, verschijnselen, die in
den tegenwoordigen tijd natuurlijk wel opgemerkt worden. Gelukkig is er naderhand
een dergelijk geval niet meer voorgekomen.
Blad 40

te St Oedenrode zal voor zijne principalen in
het openbaar
V e r k o o p e n:
een hecht en sterk gebouwde Huizing en Stalling, met Erf en Tuin,
staande en liggende op het Dorp
te St. Oedenrode groot te zamen 5 Aren 45
Centiaren
Geschikt voor alle affaires en te aanvaarden
1 November a.s.
Inzet op Woensdag 20 Augustus 1884,
ten herberge van de wed. J. VAN DE LAAR.
Toewijzing op Woensdag 3 September
1884 ten herberge van de wed. J.H. RIJKEN.
Beide te St. Oedenrode en telkens ten 4
ure ’s avonds.
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MUZIEKUITVOERINGEN.

Op Kermis-Zondag 17 Aug. Matinée door
de Harmonie ̎Nos Jungit Apollo ̎.
Woensdag en Donderdag 20 en 21 Aug.
105

St. Oedenrode,
De Kermis alhier is
stil en rustig afgeloopen. Over het algemeen

Ingezet op ƒ 4200.--
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heerschte er een vroolijke stemming onder de
burgers alhier; jammer was het voor de
kinderen dat er geen mallemolen was, temeer
daar zij zich in hunne verwachting zoo bedrogen zagen, want reeds langen tijd hadden
zij gehoord dat Driek de mallemolen mensch
kwam; doch door den beperkten tijd die hem
verleend werd om zijn bedrijf te mogen uitoefenen, kon hij zijne onkosten niet dekken,
vandaar dat hij zijne tenten in Boxtel ging
opslaan.

kermisdagen 49 punten in de 10 schoten.
Laatstleden Maandag was het Concours te
Vlijmen. Van de 8 gezelschappen, die in
Rooi bestaan, nam alleen "De Eendracht"
deel aan dezen wedstrijd. Het mocht weder
het genoegen smaken huiswaarts te keeren
met den "Rozenprijs" en her eereteken, dat
behaald werd door den Heer P.J. Verheijden
met 30 punten in de 8 schoten.

B e r i c h t v a n I n z e t.
Het Huis met Stalling, Tuin en Erf
op het Dorp te St. Oedenrode, groot
5 aren en 65 centiaren, is ingezet op de
som van ƒ 3,000.
De toewijzing daarvan zal plaats hebben op
Woensdag 3 September 1884 ten herberge van
de Wed. RIJKEN, te St. Oedenrode, ten
6 ure ’s avonds.
Inlichtingen geeft Notraris DE ROOIJ te
St. Oedenrode.

Rooijsche Courant
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Dezer dagen overleed alhier zekere
Marten Willems, die ongeveer een honderdtal
neefjes en nichtjes had. Een zwager van
hem, de algemeen bekende Bert Horste-zaliger had 12 kinderen en 4 van deze mogen
ook een12-tal kinderen de hunne noemen;
Willems had aan deze luidjes reeds het
bezit van een 60-tal "oomzeggertjes,"
te danken en de rest van de familie was ook
over het algemeen niet misdeeld, zodoende
zal men begrijpen, hoe Willems zoo’n schat
verwierf.

Wel. Ed. Achtb. Hr.
Burgemeester,

e

St. Oedenrode,
Dat er in ons dorp veel
lust voor het schieten met den handboog bestaat bewijzen de vele gezelschappen, die
men er aantreft. Dat velen de kunst van
schieten verstaan, getuigen de prijzen, die op
verschillende wedstrijden behaald worden.
Zoo behaalde het gezelschap "De Eendracht"
op het Concours te Beek en Donk (14 Juli ll.)
2 prijzen nl. den tweeden puntenprijs en
de Heer Th. Van de Molengraaf het eereteken met 67punten in de 18 schoten. Van
de 2 personeele prijzen, die aldaar verschoten werden, behaalde de Heer M. Moeskops
met 40 punten in de 10 schoten, den eersten
prijs (een prachtigen regulateur).
Van de personeele prijzen, die het gezelschap St. Catharina en St. Barbara met de
Blad 41
Kermis voor de Doelen van St. Oedenrode liet
verschieten, behaalden de leden van "De
Eendracht" 4 prijzen van de 8 op de "Kunst".
Genoemde Van de Molengraaf schoot met de

Bij ’t naderen der Rooijsche
Kermis neem ik de vrijheid,
U ’t onderstaande allervriendelijkst te verzoeken.
Aangenaam zou het mij
wezen, indienU, met het oog
op de dreigende cholera,
termen kon vinden,
om het plaatsen van een mallenmolen dit jaar niet te
vergunnen.

Wordt echter die permissie
verleend, dan is mijn tweede
verzoek, dat de tijd van spelen
tot 7 uur of ½8, of, op zijn
laatst tot ’s avonds 8 uur
beperkt worde.
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In het volkrijke Tilburg
en de stad Oss wordt de tijd
van spelen immer besloten in
de ruimte van’s morgens tot
lichten – avond; zoodat het einde is de tijd, wanneer het licht
moet ontstoken worden.
Hoog heb ik de eer te
zijn,
Uw dienaar
A Van Heck pr.
St. O. 6 Aug, 1884

====

---De Doelen "De Eendracht" heeft in

Eventus.
De B. heeft zich ferm ge-houden. Hij
verleende perm. slechts tot
½8. Driek Bummel werd
boos en kwam, Goddank niet. ’t Zette
wel kwaad bloed. Nevenstaande plakkaten werden op een paal voor de pastorie
aangeplakt. Ebnosus stultus Raaijmakers dreigde met een mallenlolen
op de plaats van Toon v. de Rijdt.
Jaques van der Hagen en Post Dir. De
Breuk speelden op. Telie imbelles
Sine ictie consectie! -Blad 42
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St. Oedenrode,
Zondag ll. bij gelegenheid der nakermis te Eerde had bij het gevaarlijke koek-hakken, dat daar bij die gelegenheid nog in gebruik is, iemand het ongeluk eene bijl die vanden steel vloog met
het scherpe op de hand te krijgen. Hierdoor
bekwam de ongelukkige eene zware verwonding, die een kolossaal bloedverlies veroorzaakte. Men is onmiddellijk met den man
naar Veghel gereden om daardoor den dokter verbonden te worden.

---Het boogschieten dat hier niet alleen bij
handboogschuttersgezelschappen nog al in
zwang is, maar dat ook door de jongens op
straat wordt beoefend, levert daardoor bepaald nog al gevaar op. Dezer dagen kreeg
een kleine jongen een rieten pijl, die van een
vlierhouten dop voorzien was, juist boven
zijn oog, wat eene tamelijk groote wond
veroorzaakte. En ’t is te verwonderen dat er
niet meer ongelukken gebeuren. Meer gevaarlijk zijn de doelens der jongelui, die men
hier en daar aantreft, en juist op den weg
of op een voetpad uitkomen. Vliegt een pijl
(die van een hoornen puntof van een spijker
voorzien is) over den lagen doelen, dan kan
daardoor licht iemand die voorbij komt getroffen worden.

zijne vergadering van Dinsdag jl. den heer
W. van Rekum tot beschermheer gekozen.
Naar wij vernemen bestaat bij "De Eendracht" plan deel te nemen aan een te Amsterdam te houden internationale concours.

Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 26 – 13 September 1884.
e

St. Oedenrode,
Door het nemen van
het ontslag van de Heer van de Ven als
burgemeester van Son en Breugel, waren de
gemeentenaren getroffen, immers de Heer
van de Ven werd als zoodanig ten hoogste
geacht. Met de benoeming van den Heer
P. van Grinsven bleek men ook weer zeer
in zijn schik te zijn, dat getuigde de dagvan
verleden week Donderdag.
Donderdag nl. deed ZEd. Achtb. zijn plechtigen intocht. Door gardes d’honneur werd
ZEd. te St. Oedenrode afgehaald. Op de grens
van St. Oedenrode en Son werd ZEd. Achtb.
onder het losbranden van ’t geschut een
algemeen hoerah ! en Harmoniemuziekverwelkomd. Men begaf zich in optocht naar de
kom van het dorp, waar de Burgervader in
flinke bewoordingen zijne gemeentenaren bedankte voor hetgeen te zijner eere gedaan
was en verzekerde als Burgeeemster de belangen der gemeente zoveel in hem was te
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zullen bevorderen. De schooljeugd zong een
lied ter eere van hunnen veel belovenden
Burgervader,waarop ZEd. Achtb. nog eens
het woord opnam en de belofte reeds eens
gedaan vernieuwde.
De kom zoo van Son als van Breugel was
netjes versierd door eerebogen, guirlandes,
lampions, enz. In een woord Son en Breugel
gaven veel blijken van ingenomenheid met
den Edel. Achtb. Heer P. van Grinsven als
hun Burgemeester.
(Te laat ontvangen voor vorig nummer).

toch mocht de volijverige priester gedurende
zijn lange loopbaan niet tot stand brengen!
Wij wijzen hier slechts op zijne zegenrijke
werkzaamheid als missieprediker en op zijne
Blad 43

Noordbrabantsch dagblad
het huisgezin
20 September 1884.
’s-Bosch, Heden, Zaterdagviert de zeereerw.
Pater W. van der Sanden in het
klooster der eerw.paters Redemptoristen
het gouden feest zijner priesterwijding, een
dag ie door tallooze vrienden en ver-eerders, welke
de grijze priesterzich gedu-rende zijne vijftigjarige
bediening verworven
heeft, met dankbare vreugde herdacht zal
worden. De eerbiedwaardige jubilaris zelf
droeg in een plechtige H. Mis een dankoffer
op aan den goeden God, die hem de genade
geschonken heeft, nu eene halve eeuw met
vrucht in de wijngaard des Heeren te mogen
arbeiden.
Het liet zich aanvankelijk weinig aanzien dat
pater Van der Sanden zelf op zijn feest
de plechtige H. Mis van dankbetuiging zou
kunnen opdragen. Sedert Paschen toch was
hij door een smartelijke ziekte aan zijne
kamer gekluisterd, zoodat hij onmogelijk in
de kerk kon celebreeren. Het was zijn
vurig verlangen dit althans op den dag zijner
vijftigjarige priesterwijding te kunnen doen,
een de goede God heeft het gebed van den
waardigen priester verhoord. Moge Hij ook
alzoo ook de gebeden verhooren, die vandaag
ongetwijfeld allerwegen voorhet heil van
den verdienstelijken man zullen op rijzen. Im
mers pater Van der Sanden is de vriend van
armen en rijken, en duizenden hebben aan
hem de hoogste verplichting. Hoeveel goed

ijverige bemoeiingen ten behoeve der katholieke Miltairen-vereeniging hier ter stede,
welke aan pater Van der Sanden grootendeels
haar ontstaan en haar buitengewonen wasdom
te danken heeft. Ten behoeve der katholieke miliciens ontzag de waardige geestelijke zich niet den bedelstaf op te nemen
en de dorpen af te reizen om giften voor
de Militairen-vereeniging in te zamelen. Hij
was in één woord de vader der soldaten en
de vriend hunner superieuren, die den vromen
man om zijn edel hart en zijne mannelijke
soldaatheid de grootste achting toedragen.
Moge het pater Van der Sanden gegeven
zijn nog lange jaren met onverflauwde krachten aan het heil der zielen arbeiden !

Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 27 – 20 September 1884.
e

St. Oedenrode,
18 sept. Donderdag
had alhier de plechtige ter aardebestelling plaats van een algemeen hooggeachten
man, den heer H. van der Hagen. De overledene, sinds tal van jaren lid van het R.C.
Kerkbestuur en van de Gemeenteraad, genoot de toegenegenheid van een ieder, zoowel
om zijne eenvoudige oprechtheid, als om zijne
weldadigheid.
Zijne gedachtenis zal ongetwijfeld in Rooij
nog lang in eere gehouden worden.
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Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 28 – 27 September 1884.
e

St. Oedenrode,
Door den gemeenteraad
alhier zijn benoemd tot leden der adviseerende
Commissie der afzonderlijke gemeente-afdeeling
"Bodem van Elde", de heeren Joh. Verhoeven
en Jan van Aarle Lz.
-- De heer H.L. van Gils is bij volstrekte
meerderheid van stemmen benoemd tot Wethouder dezer gemeente.

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

ROOIJ’S VOORTUITGANG.
Nu schier een ieder de hoop opgeeft op
een veelbesproken Rooij’s kanaal verheugde
men zich bij het vernemen, dat drie gegoede
burgers uit onze gemeente concessie hadden
verkregen voor een tramlijn op Veghel, voor
den tijd van een half jaar, om alles daarvoor
in gereedheid te brengen. De tijd nadert en
men hoort het niet meer noemen zoodat men
ook hierop de hoop verliest. Flink is het

van onze burgers met het bezien om eenen
stap verder te komen, het konde ook voordeel en gemak aanbrengen, maar hierdoor
was men niet genoeg gebaat. Werd die lijn
van wege de gemeente in exploitatie gebracht,

dan konde men zeggen, wij zijn gebaat, wij
hebben eene directe en goedkope verbinding
met het geheel, dan kon de dienstregeling
naar gelang de behoeften worden geregeld;
meststoffen en handelswaren konden goedkoop vervoerd worden; rijke lieden en gepensioneerden zouden meer ons Rooij voor
woonplaats kiezen, mannen, die de welvaart
onzer burgerij merkelijk verhoogen; wellicht
zouden er fabrieken worden opgericht. Vraagt
men elkander op onze gehuchten: komt in
de openbare vergadering van onzen gemeenteraad nog ooit een kanaal, een tram ter
sprake? Men weet het niet, ’t ware daarom
zeer wenschelijk, dat een verslag van elke
Openbare Gemeenteraads-vergadering in ons
Rooij’s weekblad werd opgenomen; men kon
dan opzijn gemak nazien hoever men was,
tevens kon men er eenigszins uit afleiden hoever wij zouden komen. Hoort men toevallig een
lid van onzen raad hierover spreken, dan hoort
men: wij moeten geduld hebben, wij moeten
wachten tot dat het veelbesproken kanaal
Venloo – Tilburg – den Amer tot stand komt,
dan zal Rooij goedkoop een kanaal krijgen,
want bij Nijnsel was het afgebakend. Zulk
geduld zoude mijns inziens Job’s geduld te
boven gaan, want dat zal er voor eerst
wel niet komen en zoude het belang van dat
zoo groot zijn als de kosten? Ik vermeen van
niet; wel heeft Tilburg met zijne fabrieken
behoefte aan een kanaal, maar is dit negen
millioen waard? En nochtans komt dat kanaal tot stand, dan bestaat er nog weinig
Blad 44
kans langs Nijnsel, want de laatste meeting
en ook het verslag aan Provinciale Staten
was boven Breugel, Son en Best en ook verre
de meerderheid stemde daarvoor, zoodat men
die kans als geweken mag beschouwen.
Wil echter of kan onze Gemeenteraad niet
in de bestaande behoefte voorzien, dan zal
men krachtiger moeten samenwerken om niet
geheel beneden de omliggende gemeenten te geraken, want wat was Veghel vroeger? Wat
thans? Ook Schijndel is in het bezit van een
spoorweg en ligt ook bij de Zuid-Willemsvaart,
en Best zoo voortgaande, zal weldra ons
vroeger zoo schoon en beroemd Sint Oedenrode geheel overtreffen op het gebied van
welvaart en vooruitgang.
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Sint Oedenrode
Wolfswinkel.

ST. OEDENRODE

M.

Belanghebbende Medekiezers komt DINSDAG 7
OCTOBER trouw ter stemming op en stem met ons

Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 29 – 4 October 1884.
e

Jacobus SWINKELS,

VELE KIEZERS van LEDEN
VAN DEN GEMEENTERAAD
van ST. OEDENRODE zijn voornemens bij de
verkiezing van den 7en dezer hun stem uit te
brengen op den Heer

Koopman
Eenige Oprechte Medekiezers v.v.106

Rooijsche Courant
2 Jaargang NO 30 – 11 October 1884.
e

W. van Rekum.
De club welke vóór 1881 geduurende een
TWAALFTAL jaren oppermachtig was en in
1881 -1884 door het verdwijnen van zijn
hoofd en van eenige clubbisten geen teeken
van leven gaf, laat opnieuw van zijn aanwezen blijken.
De club beoogd niets minder dan eigenbelang, zelfverheffing en eene familie-regeering,
drijfveeren, zoowel voor de gemeente als voor
den staat verderfelijk. De door hem voortgebrachte keuze heeft veelal doen leeren,
dat hij niets degelijks voor het belang der
gemeente en at voor harer ingezetenen weet
te scheppen.
De Club was soms ter bereiking van zijn
doel stout genoeg, om de leer: -- Het doel
wettigt de middelen, -- in praktijk te brengen.
De wet wil de stemming vrij en ontdaan
hebben van alle dwang. De kiezers zullen
wel doen, om zelve hunne stembriefjes in te
vullen en van die invulling aan niemand, wien
ook, rekenschap te geven.
Het is niet denkbaar, dat de Burgemeester,
de Wethouders, de beambten ter secretarie, de
veld- en nachtwachters zich in den verkiezingsstrijd zullen mengen, want dat valt buiten
het werk, waartoe zij ten koste der ingezetenen zijn geroepen. Met zich daarmede in te
laten, zou de zekerheid kunnen geboren worden dat het gemeenschappelijk beheer veel te
wenschen overlaat.

106

St. Oedenrode,
Bij de Dinsdag jl. 7
dezer plaats gehad hebbende verkiezing voor
één lid van den Gemeenteraad ter voorziening in de buitengewone vacature ontstaan
door het overlijden van den heer H.W. van
der Hagen, waren uitgebracht 22 stemmen
waarvan 1 van onwaarde.
De heer J. van Houtum bekwam 71, de
heer W. van Rekum 59, de heer J. van de
Rijt 43 stemmen, de overige waren verdeeld.
Herstemming tusschen de heeren J. van
Houtum en W. van Rekum op Dinsdag 21
dezer.

Blad 45

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

Een gesprek bij de verkiezing van ll. Dinsdag.
De S.

Wel, kies toch J. van Houtum, want ik
waarschuw u voor de nieuwe schoolwet, welkein 1886 in werking treedt;
hebben wij geen goede Katholieke
Raadsleden, dan zukt ge ondervinden
hoe nadeelig dit voor ons zijn zal.
Boer. Zijt ge daar zoo bang voor?
De S. Ja ge zult het ondervinden als het

Van velen
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»schende te voldoen, kan ik zulks echter volledig
»niet, daar mijne werkzaamheden, door aanhou»dende variatie in deze gemeente, dit beletten;
» des niette min zal ik u, in geval ge het der moeite
»waardig acht, inzage geven van officlcieele stukken;
»toch wil ik u ter wille van de goede zaak, me»dedeelen:

te laat is.
Boer. Maar wat vangt ge dan tegen dien
tijd met onzen Burgemeester aan?
De S. Och, zijt daar niet bang voor, deze
is een beste man en draait zich naar
alle winden.
(Historisch.)
St. Oedenrode, 8 October 1884
X.

»Dat het begin of de strijd is begonnen in de
»raadsvergadering van 25 Februari 1867.
»Een raadslid stelde voor de intrekking der be»noeming van den loco-secretaris W.v.R.; op
»dit voorstel zei W.v.R. dat hij geen Loco-secre»taris was, nietegenstaande hij die benoeming door
»den Koning had laten goedkeuren; daarna vroeg »de
dweeper nog, of op zijne bediening als zoodanig
»iets is aan te merken, dat hiervoor redenen be»hooren te bestaan!!? Dus bewijst hij zelf leugenaar
»te zijn; de Raad heeft ook in verschillende voor»afgaande vergaderingen gezegd dat hij geen ver»trouwen verdient.

Correspondentien. 18 October 1884.
Het stuk uit St. Oedenrode kunnen wij
niet plaatsen; als advertentie zou kunnen
indien er echter enkele veranderingen in
gemaakt werden.

BIJVOEGSEL
MEIERIJSCHE COURANT 18 October 1884.

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.
Mijnheer de Redacteur!
In de zoogenaamde Rooijsche Courant – uitgevers
Gebroeders van den Eeerenbeemt te ’s Bosch – komen
van tijd tot tijdstukken voor, waarbij onze Gemeenteraad of derzelver leden in ’t bijzonder belachelijk
of bespottelijk worden voorgesteld, zeer tot ergernis
van de goedgezinden alhier, allen blijkbaar van denzelven schrijver afkomstig, die steeds is te vinden
waar evenmin, twist en tweedracht moet worden
gestookt of aangeblazen, of waar kwade zaken in
overweging zijn te nemen, die onze gemeente
waarin hij nog altoos vreemdeling is en die onder
haar tegenwoordig bestuur in welvaart toeneemt,
met een Rooijsch kanaal wilde begiftigen dat haar
ondergang zou zijn geweest, ware hetzelve tot stand
gekomen op de wijze en in den zin door hem bedoeld.
Thans bevat de gezegde courant in haar laatste
nummer wederom een ingezonden stukje in den
trant van Asmodee of Uilenspiegel, sluw en listig
verzonnen om dienst te doen, ten einde de benoeming van den permanenten candidaat Wv.R. er
ditmaal door te halen --- doch opdat geen der
kiezers door deze of dergelijke onwaardige manoeuvres zouden worden verschalkt, latenwij hier een
brief volgen, geschreven op 11 Juli 1883 door den
onlangs overleden gemeente-secretaris te Stratum,
waaruit veel valt te leeren:
»Ofschoon zeer gaarne aan uw verzoek wen-

»Op het door den Raad opgezonden besluit tot
»ontslag van den loco-secretaris, werden bij brief van
»den Comms. Des Konings dd. 16 Maart d.a.v. de
»inlichtingen gevraagd, welke inhanden eener
»commissie uit den Raad gesteld werd; daarin
»werd op verschillende punten van zijne gemaakte
»misbruiken in die betrekking gewezen. Het rekwest
»tot niet herbenoeming is aan den Koning gezonden,
»den 21 October 1867; het was gegrond op het
»in wankeling brengen van hetgenoten vertrouwen
»der ingezetenen.
»De Raad heeft hem dit menigmaal verweten en »in
de notulen is zulks opgenomen"
(Was geteekend)
D. v.d. Loo.
Blad 46
»PS. De Ingenieur van het waterschap en mo»gelijk andere bestuursleden zouden u nog wel
»kunnen inlichten.
Ten gevolge de hem toegediende terechtwijzing
door drie achtenswaardige Bestuursleden van het
Waterschap in het zoo overtuigend en met zooveel
zaakkennis geschreven stuk, geplaatst geweest in
de Provinciale Courant van 14 Januari 1882 No 6
en waarbij V.R. tot vijf maal toe als onwaarheidslievend werd gebrandmerkt, zijn wij echter van
die zijde reeds tamelijk wel ingelicht. Tevens zagen
wij daaruit een keer te meer hoe hij die zelf een
minder pleizierig leven heeft, de talenten hem door
God geschonken, vaak gebruikt, of liever gezegd
misbruikt om anderen lastig, vervelend en onaangenaam te maken.
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Geen ware Rooijenaar, dien de eer van zijn dorp
ter harte gaat, zal willen oprapen wat men elders
uitsmijt.
Wij hebben gezegd.
Vele Rooijenaren.
S.t Oedenrode, 16 October 1884.

MEIERIJSCHE COURANT 25 October 1884.

INGEZONDEN STUKKEN
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.
St. Oedenrode, 21 Oct. 1884.
Mijnheer de Redacteur!

Beleefd verzoek ik U voor het onderstaande een
plaatsje in uw geacht blad.
In de Meierijsche Courant van 18 Oct. ll. komt
een ingezonden stukvoor uit St. Oedenrode, vol
insinuaties, blijkbaar met het doel om de kandidatuur voor den gemeenteraad van den Heer Van
Rekum te schaden en zijn goeden naam te ondermijnen. Daar echter de Heer Van Rekum, en zeer
velen met hem, in dit geheimzinnig gestelde stuk
meenden te bespeuren, dat hij daarin werd voorgesteld als de schrijver der artikelen »in de Rooijsche
Courant
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