
LAMBERTUS VAN SCHIJNDEL EN HELENA VAN OORSCHOT. 
BERTJE EN LEENTJE VAN SCHIJNDEL 

LAMBERTUS VAN SCHIJNDEL 1857 – 1953   HELENA VAN OORSCHOT 1859 - 1958 

 

Lambertus van Schijndel is op 4 december 1857 geboren te Berlicum. 
Hij is op 27 september 1953 overleden te Sint-Oedenrode, op 95 jarige leeftijd. 
 
Helena van Oorschot is geboren op 14 mei 1859 te Schijndel. 
Zij is op 4 mei 1958 overleden te Sint-Oedenrode, op 98 jarige leeftijd. ( op 10 dagen na 
zou ze 99 jaar zijn geworden ). 
 
Er wordt verteld ….. dat het niet veel gescheeld had of Bertje en Leentje waren nooit 
getrouwd. Toen ze elkaar leerden kennen was er ook een jongen uit Veghel verliefd op 
Leentje. De stoere Bertje joeg de jongen weg met een stuk hout. Zo kreeg hij zijn Leentje. 
 
Ze zijn op 20 februari 1882 getrouwd en gingen in het Everse wonen. 
Ze kregen 11 kinderen, waarvan er 5 heel jong zijn overleden. 
 
Toen Bertje en Leentje in de Eversestraat woonden hadden ze het niet breed.  
Langs de weg stonden varens. Bertje vroeg kinderen uit de buurt om de toppen uit de 
varens te plukken, die gebruikte hij om op te roken. 
De kinderen kregen dan een snoepje van hem.  
 
Bertje werkte als klompenmaker in de klompenfabriek in Schijndel.  
Hij begon  ’s-morgens om 6 uur en ging daar te voet naar toe. 
Vaak ging hij op zaterdag nog boerenwerk doen in Uden, ook te voet, dat was 16 km lopen 
over landweggetjes.  



Het enige uitstapje wat Leentje ooit maakte was naar haar dochter, die in Den Haag in een 
gezin werkte. Daar heeft ze koningin Wilhelmina gezien, iets om nooit te vergeten. 
 
Mevrouw Schepens-Berkvens weet te vertellen dat Bertje en Leentje vroeger hun buren 
waren, toen ze nog in het Everse woonden. 
Dat was dus de familie Berkvens -van de Velden. 
Bij de familie Berkvens hadden ze 7 kinderen en Bertje schilde altijd de aardappels voor 
het gezin en Leentje stopte de sokken. De familie Berkvens verhuisde naar de Roest in 
Olland en Bertje en Leentje kwamen regelmatig tevoet naar Olland om deze 
werkzaamheden voort te zetten. Ze bleven dan eten ( met 11 personen aan tafel ), een 
nachtje slapen, en de volgende dag na het eten gingen ze weer tevoet naar het Everse.   
 
Ook weet mevrouw Schepens-Berkvens te vertellen dat Bertje wel eens als baker optrad. 
Toen haar 3 jaar jongere zus Toos werd geboren heeft Bertje de navelstreng nog 
doorgeknipt, aldus haar moeder. 
 
 
 
ZE HEBBEN VAN NOVEMBER 1947 TOT 25 JULI 1952 IN HET SINT-PAULUSGASTHUIS 
GEWOOND, DUS BIJNA 5 JAAR. 
Bertje was 89 jaar en Leentje 88 jaar toen ze er kwamen wonen. 
 
Elke avond legden Bertje en Leentje een kaartje. Jokeren ! De winst van f. 0,01 ging in een 
potje. Bertje won elke avond en toen Leentje op een avond begon met het maken van een 
kruisteken  vroeg Bertje  “ Worum doede da ?  
“Om ook ‘ns  goei kaarten te krijgen “ zei Leentje.  
“Da helpt nie “, zei Bertje, “Onze Lieve Heer bemoeit zich niet mi kaarten “! 
 
Leentje was altijd bezig met sokken te breien voor iedereen. Ze verkocht ze voor f. 0,25 per 
paar. Bertje bracht de sokken dan weg en gaf het geld aan Leentje. 
Maar bij de schoonmoeder van Wim Timmers zei hij dat ze f. 0,35 moesten kosten. 
Wim vroeg later aan Leentje, heeft Bertje jou f. 0,35 gegeven voor de sokken ?  
Maar nee… hij had maar f. 0,25 afgedragen en de rest in zijn zak gestopt ! 
 
Deze verhalen zijn verteld door de nazaten van Bertje en Leentje, tijdens een bezoek in 
2016. 
 
Er is altijd gedacht dat dit het enige echtpaar is wat hier ooit heeft gewoond. Dit blijkt 
echter helemaal niet zo te zijn.  
 
Voor zover bekend hebben er sinds 1930 wel 7 echtparen gewoond.  



     
 
Op 20 februari 1952 waren ze 70 jaar getrouwd. Bertje was toen 94 jaar en Leentje 92 jaar. 
Het was groot feest in Sint-Oedenrode en het was de eerste keer dat Bertje en Leentje in 
een auto zaten. Een hele beleving. 
Ze kregen een telegram van de paus, een bloemenmand van de koningin en een grote 
koek van de bisschop. 
 
Op de foto van hun 70-jarig huwelijk staan hun 6 nog in leven zijnde kinderen, 1 zoon en  
5 dochters. Ze hadden 35 kleinkinderen en nog 40 achterkleinkinderen. 
 

   
 

1. HENDRIKUS, GEBOREN 28 DECEMBER 1882 
2. ANTONIA, GEBOREN 7 OKTOBER 1884 
3. GIJSBERDINA, GEBOREN 25 JULI 1892. 
4. HENDRIKA, GEBOREN 11 SEPTEMBER 1895 
5. ADRIANA, GEBOREN 15 JUNI 1901 
6. HELENA MARIA, GEBOREN 23 MEI 1905. 

 
 



 
Zeldzame zeventigjarige bruiloft 
Een bijdrage van Jan van den Oever 
  
Bertje van Schijndel en Leentje van Oorschot zijn in 1952 zeventig jaar getrouwd. De Katholieke Illustratie 
besteedde er een pagina aan. Hun geheim: elke avond kaarten onder de lamp. 
 

 
 
 



Een half jaar na hun 70-jarig huwelijksfeest waren ze allebei flink ziek en moesten voor 
verzorging naar het Odagesticht.  
Bertje was het er helemaal niet mee eens, omdat de vrouwen en mannen op een aparte 
afdeling moesten worden opgenomen en dat wou hij niet. 
Hij was zo kwaad dat hij zijn bed niet meer uit kwam.  
 
Op de dag dat ze 71 jaar waren getrouwd kwam bisschop Mutsaerts op bezoek.  
Hij vroeg aan Bertje hoe het ging. “Niks wert “ was het antwoord, “wat de Heer niet kan,  
doen hier de nonnen “!  Enige tijd later hadden ze samen een kamer op het klooster. 
 
Uiteindelijk zijn ze beiden in het Odagesticht gestorven. 
 
 
25 juli 1952  
 
De woning A 124 ( Kerkstraat 12 )  voorheen bewoond door het platina-bruidspaar van 
Schijndel- van Oorschot komt vrij wegens vertrek van de bewoners naar het Sint-
Odagesticht. 
 
Momenteel is er een gegadigde de weduwe Chr. Van Kasteren van den Akker A 553 is 
toegekend. Kerkstraat 12 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
17 maart 1954  
 
Het onbewoond hofje A 124 ( Kerkstraat 12 ) ter bewoning voor te dragen het 
echtpaar J. Brugmans, thans te Sint-Oedenrode E 58.  
Toegewezen 28 april 1954. 
 
 



   
 
Omdat de graven van Bertje en Leentje werden geruimd heeft Jan Gottenbos er voor 
gezorgd dat de kruisen een plaats kregen in de kruidentuin van het Sint Paulusgasthuis, 
voor de achterdeur van de woning Kerkstraat 12, waar ze 5 jaar hebben gewoond. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 



 
 

Arie Verheijen heeft een prachtig kunstwerk in de kruidentuin geplaatst.  
Bertje en Leentje zijn weer terug ! Zijn vrouw maakte onderstaand gedicht. 

 

 

 


