Uit het Wando Journaal van april 1968
Arnold Minjon vertelt
Enkele gebeurtenissen uit de vorige eeuw.
Inbraak bij Cornelis van der Schriek, pastoor te Dorst
8 maart 1622
Cornelis van der Schriek was vanaf 22 juli 1808 pastoor te Dorst, waar hij 24
september 1830 op 77-jarige leeftijd overleed.
Hij woonde in de oude pastorie en deed dienst in de schuilkerk, omdat de als
kapel al in 1648 in beslag was genomen door de Protestantse overheid.
Zijn dienstmeid, Elisabeth Vaes, vertelde, dat zij in de nacht van 6 op 7 maart, te
bed liggende, omtrent half twaalf een geritsel hoorde, als het ware of de kat op
de zolder omliep.
Zij stond, na enige tijd geluisterd te hebben, voorzichtig op en in de plaats
komende zag ze, dat die aan de rechterkant verlicht was.
Toen ze bij het raam kwam, zag ze, dat het blind 6 à 7 duim afgeweken stond.
Door die opening zag ze twee aan haar onbekende manspersonen voor het
raam staan, waarvan de één een flanellen hemdrok met witte en blauwe strepen
aan had.
De schuifraam was tot boven toe opgeschoven. De meid maakte enig gerucht,
waarop de mannen de vlucht namen. Ze is toen naar boven gegaan en heeft
aan de bel getrokken om de buren bijeen te roepen. Vervolgens is ze naar de
Kamer van de Pastoor gegaan om hem mede te delen, dat er ingebroken was.
De Pastoor stond dadelijk op en is met een grote handbel gaan luiden, waarop
de buren zijn toegeschoten.
De meid opende de deur en heeft toen met de buren een onderzoek
ingesteld en ze vonden voor het raam een hooivork met een steel. Verder
de werf opgaande vonden ze een grauw linnen beddelaken, een
kinderhempje en een eind touw.
De meid verklaarde ook dat de volgende dag bij haar aan huis kwam
Adriaan, Cornelis Kuypers, kleermaker, wonende te Bavel, die had gehoord
dat er op de werf van de Pastoor enige goederen gevonden waren, die bij
hem waarschijnlijk de vorige avond waren ontvreemd. Hij herkende die als de
zijne, maar kreeg ze niet mee, omdat ze eerst aan de Burgemeester moesten
worden getoond. Het proces vermeldt verder niet of er op de pastorie iets
werd vermist.

Brand bij landbouwer L. Boomaars 1881
De brandmeester van Dorst meldt aan
de Burgemester van Oosterhout:

Dorst, 8 juni 1881.
Weled. Heer Burgemeester l
Geve aan UE, kennis, dat hedenmorgen om half negen bij de landbouwer L. Boomaars
zijn bakhuis is afgebrand. De spuit heeft niettegenstaande zijn defecten goed gewerkt,
uitgenomen één slang, die slecht is.
Het personeel heeft goed gewerkt, als ook onze geachte Meester (C. Bloemsaat), die
dadeli,jk in zijn schuttersuniform op de plaats des onheils was. De brand is gedempt,
ofschoon ik de spuit, die toch nat was, bij de brand heb gelaten.
na groeten van Uw brandweester H. de Kort
Veldwachter P.J. Carton richtte in verband met deze brand het volgende
schrijven aan B. en W.
Dorst, 10 juni 1881
Bij deze heb ik, P.J. Carton, veldwachter te Dorst, Oosterhout, de eer UE.A.
Heren ter kennis te brengen, dat in de voormiddag van de 8e juni j.l. circa 81/2
uur het Bakhuis van de landbouwer L. Boomaars op gemeld gehucht is
afgebrand.
Dat bij die gelegenheid het brandpersoneel, vergezeld van andere inwoners,
alhoewel enigen niet present konden zijn, krachtdadig hebben moeten werken,
wilden zij de schuur, welke slechts ongeveer 6 m. van gemeld bakhuis is
gebouwd, voor de vlammen te bewaren.
Redenen, waarom ik de vrijheid neem in overleg met de adjunctbrandmeester H. de Kort UEA, in overweging te geven, of het niet
mogelijk is onderstaande personen wegens activiteit voor een beloning in
aanmerking te willen nemen.
Aan de werkzaamheden hebben deelgenomen:
De brandmeesters: H. de Kort
P. Meeren
Ant. Jacobs
En verder

C. Bloemsaat (schutter). J. Boomaars,
C. v. Alphen, C. v. Genk, Jac. Boomaars,
J. v. Genk, J. v. Beek, A. Brooymans,
F. Beerens, Ger. Buis, F. Vincenten,
W. v. Gool, A. v. Gool, Ant. Snoek,
Jacobus Jacobs, Jos van Beek, P. Musters,
J. Jacobs, P. Cornelissen, T. v. Gorp,
M. Verstegen, T. Verstegen, A. Musters,
T. Loon, L. de Laat, F. Brokx en P.v. Rosmeulen.

De veldwachter te Dorst: P.J. Carton.

____________________________________________________
Sint Joris 1897
19 februari
Edelachtbare Heren!
Wij, ondergetekenden, directie der Scherpschuttersvereniging te
Dorst, nemen de vrijheid U Edelachtbare Heren te verzoeken van
wegens de Gemeente een kleine bijdrage teneinde met 1 mei
1897 het 25-jarig bestaan onzer vereniging te vieren met een
nationaal concours, te geven aan de bestaande verenigingen der
ons omringende plaatsen.
Redenen, dat wij ons tot U wenden, daar in ons zo klein nederig
dorpje zich nog nooit een dergelijk feest heeft voorgedaan en
alzo ’n weinig luister en versieringen te kunnen aanbrengen,
tekenen wij
J. v.d. Hoofden
P. Cornelissen
J. v. Mook
Op 17 maart besloot de Raad een subsidie van f. 25.- toe te
kennen.
Arnold Minjon †

