Historisch Mierlo

’t Rijkske, veldwachter in Mierlo-Hout

De Canon van Mierlo is het jaarthema voor
2022. In de Canon zijn 28 geschiedkundige
hoogtepunten, dingen die Mierlo gemaakt
hebben tot wat het nu is, opgenomen. In dit
blad verschijnen dit jaar onderwerpen die zo
maar in de Canon hadden kunnen voorkomen. Of dat zo is, kun je in de Canon nakijken. De verzamelalbums zijn nog (gratis)
verkrijgbaar.
Aan het einde van de 19e eeuw, begin
20e eeuw groeide Mierlo-Hout uit tot een
zelfstandige woongemeenschap. Met een

eigen kerk, eigen scholen, eigen liefdesgesticht. Het bestuur van de gemeente zetelde
in het dorp en daar was ook de veldwachter
gestationeerd. Die had zijn nevenwerkzaamheden voornamelijk in Mierlo. Of dat
de oorzaak geweest is weten we niet, maar
de gemeenschap in Mierlo-Hout voelde zich
niet altijd veilig. Pastoor Elsen schreef een
brief aan het gemeentebestuur waarin hij
stelde : ‘‘dat last wordt ondervonden van
woonwagens en landloopers en andere
ongewenste gasten uit Helmond”. Uiteindelijk leidde dit, na meer dan 10 jaar overleg
en aandringen vanuit de provincie, tot het
aanstellen van een tweede gemeenteveldwachter in Mierlo. Ook deze had blijkbaar te
weinig aandacht voor ‘t Hout. In 1913 werd
uiteindelijk een rijksveldwachter benoemd
voor Mierlo-Hout in de persoon van Embertus van der Schoor, geboren in 1871 te
Loon op Zand. Hij was gemeenteveldwachter in Vlijmen geweest en later rijksveldwachter in Lottum en Wouw. Hij vestigede
zich in Mierlo-Hout aan de Stiphoutseweg
en bleef in ‘t Hout werken tot aan zijn
pensionering in 1927. In 1929 overleed hij.
Embertus van de Schoor was klein van
stuk en werd daarom door de bevolking als
snel ‘ ’t Rijkske’ genoemd. Van der Schoor
had drie dochters, de middelste (Cornelia)
trouwde met de uit Mierlo-Hout afkomstige
Adrianus Dijsselbloem. Zij zijn de grootouders van Jeroen Dijsselbloem die onlangs
geïnstalleerd is als burgemeester van
Eindhoven. Ter gelegenheid daarvan heeft
burgemeester Jos van Bree een foto van
zijn overgrootvader en een beschrijving van
diens periode in Mierlo-Hout aan Jeroen
Dijsselbloem overhandigd. Hij was daarmee
aangenaam verrast.
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