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Oirschotse stoelen, populierehout en nog wat

Als secretaris van de Brabantse Populieren Vereniging heb ik
altijd de klompenmakers als onze grote afnemers van PoPulierehout beschouwd. Later is ook veel hout afgezet aan lucifersfabrieken, maar de klompenmakets waren toch wel mensen die
in vroegere tijden onze voorouders van hun kapbare bomen
hebben vedost.

Ineens wordt men dan opmerkzaam gemaakt op een tak van
nijverheid die ook populier heeft verwerkt. Omdat ik daar meer
van wilde weten ben ik naar Oirschot gereden. Rijdend van de
Markt in Oirschot in de richting Best Passeren wij dan bij de
splitsing naar Boxtel de ,,Grote Oirschotse stoel" (zie foto omslag).

Aangekomen in de Rijkesluisstraat arriveren wij bij het keurig
in stijl gehandhaafde pand waaroP het uithangbord: C. H. Teurlincx & Meyers, Oirschot. Dit is de bakermat van alle grote en
kleine Oirschotse stoelen. \Vij hadden hier een gesprek met een
van de eigenaren, de heer H. Nuyens.

Het is misschien wel interessant om ook wat historische gegevens er bij te halen. Vroeger, voor 1860, kende men in Brabant
een rype stoel, de zgn. Brabantse stoel, of knopstoel. Deze stoel
werd gemaakt van beuken- en/of iepenhout, de zitting was ge-

vlochten matriet (zie afb. I).
In het jaar 1860 kwam C. H. Teurlincx terug uit Amerika.
Hij begon, geïnspireerd door de ervaring die hij in Amerika
had gedaan, een geheel nieuw type stoel te maken, de zgn.
Amerikaanse stoel (afb. 2).
Het zou te ver voeren om alle bijzonderheden rond de historie
en de fabricage van deze stoel hier te vertellen, maar het is wel

interessant om te vermelden, dat deze stoel in de honderd jaren
hij in Oirschot is geproduceerd zoveel oPgang heeft gemaakt, dat men hem nu ,,Oirschotse stoei" noemt.
De stijl van deze stoel was duidelijk geïnspireerd door stijlen
uit andere landen. Het model van de stoel is waarschijnlijk ontstaan onder invloed van Engelse stijl; de zittingen van deze
stoelen maakte Teurlincx van populierehout.
Voor dit werk had men zeer dikke popuiieren nodig, want het
hart van de boom mocht niet in de zitting verwerkt worden.
Deze bomen moesten dus zo dik zíjn, dat uit de gezaagde stamschijven aan beide zijden van het hart een volledige-zi;ting kon
worden verkregen. Men kon dus alleen bomen gebru-iken met
een minimum doorsnede van ongeveer 120 cm, dus',kwamen
aile bomen boven de 4 meter omvang hietvoot in aanmerkingEr waren in die jaren in Brabant nog voldoende dikké populieren waaruit deze zittingen g€maakt konden worden.
Toen deze populieren opraakten, is men geleidelijk er toe overgega n om lichtere bomen voor deze stoelenfabricage te gebruiken. Dit was mogelijk omdat de lijmtechnieken inmiddels
verbeterd waren.
Ook vandaag nog gebruikt men voor dit type stoel populierehout, dat m€n nu echter op een andere manier verwerkt. De
zitting wordt uit een stuk populiereplaat gemaakt dat men verkrijgt door het aaneenlijmen van op speciale wijze gedroogd
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hout. Vroeger werden deze zittingen eersr op model gezaagd en
daarna met de dissel uitgehakt en met een zgn. spookschaafje
bijgewerkt. Vele kubieke merers populier hebben, op deze wijze
verwerkt, onze gezeten voorouders een warme en niet te harde
basis verschaft. Op het ogenblik worden deze zittingen geheel
mechanisch op gÍootre gezaagd, en door middel van freesmachines uitgehold, terwijl de gaten voor de poren er alle vier tegelijk
worden ingeboord. Per jaar wordt ongeveer 200 ms populiere-

hout voor deze zittingen verwerkt. Men kan hiervoor

alleen

1e kwaliteit hout gebruiken dus ondersrammen, de zgn. fineer-

kwaliteit.

Vroeger zaagde men het hout zelf. Tegenwoordig koopt men
het hout gezaagd in de houthandel.
Het hout wordt aan platen gezaagd ter dikte van 41 mm. Deze
worden direct na het zagen opgeslagen in de buitenlucht om te
drogen. Dit heeft het voordeel boven liggend (horizontaal) opgeslagen hout dat er nooit regenwarer tussen de platen blijÍt
staan waardoor deze zouden gaan verkleuren (afb.4).
Vroeger werd het gezaagde hout in zgn. scheren gezet (afb. 5)
tegenwoordig wordt het wat eenvoudiger verricaal tegen elkaar
geplaatst mer drooglarjes ertussen. Bij deze manier van opslag
droogt het hout zeer snel. Als het hout vers gezaagd van dé
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handel komt en dan wordt rechtgezet, ziet men het water er
gewoon uitlopen, vertelde de heer Nuyens. Daatna wordt het
vijf dagen in de droogkamers gePlaatst en gedroogd tot een
vochtpercenta ge van 6 /o.

Bij dit vochtpercentage van 6 % ziin de poriën in het hout

ge-

sloten, zodat het nog maar zeeÍ moeilijk vocht opneemt.
Voor verschillende typen stoelen geeft men nog steeds de voorkeur aan populiere-zittingen omdat het hout zeer sPlijtvast is,
aldus de heer Nuyens. Een moderne stoel van dit type ziet men

op afb.3.
Verschillen in kwaliteit tussen de diverse cultivars van populieren voor het maken van deze stoelen zijn gering. \7el geeft men
de voorkeur aanlangzaam gegroeide bomen.
De firma Teurlincx & Meyers gebruikt voor de goedkopere
modellen populierehout. De Oirschotse stoel heeft zo Iangza-

merhand een meer luxueuze uitvoering gekregen, hoewel toch
het eigen karakter niet verloren is gegaan.
Voor verreweg her groorste gedeelte van de produktie gebruikt
men nu het zeer mooie, maar dure Slovanisch eiken, quartiers
gezaagd.

Zowat 60 jaren geleden was de Oirschotse stoel met de zitting
van populierehout algemeen in zwang thuis, in verenigingslokalen, café's enz. Deze stoel kon tegen ruw gebruik, hij was
niet kapot te krijgen. Herhaaldelijk komt men exemplaren tegen, die I00 jaat en ouder zijn, dus uit de begintijd van de

firma stammen.

De stoelenfabriek van Teurlincx & Meyers, die haat oPkomst
mede heeft te danken aan het populierehout ziet nog steeds
goede mogelijhkeden voor het gebruik van die houtsoort.

MEDEDELINGEN
BRABÁNTSE POPULIEREN VERENIGING

De mogelijkheid wordt gegeven om een 1-daagse cursus poPtl-

lierenteelt te volgen, te houden voorjaar l9l4 aan de Bosbouwpraktijkschool te Arnhem.
De cursuselementen zijn hierna vermeld.
Belangstellenden voor deze cursus kunnen zich opgeven bij de
secretaris van de Brabantse Populieren Vereniging, Schoorsttaat 2I te Udenhout.
Curtuselementen:

Demonslrati.er.' plantsoenbehandeling - planten - onkruidbesuijding - snoeien - ziektebeelden.
Excursie: enkele excursies naar beplantingen in die omgeving.
De cursus wordt gegeven voor minimaal 12 deelnemers, kosten
.f 4,- p.p.p.d. benevens ieders aandeel in de buskosten bij de
excursies.

Voor onderbrenging van de deelnemers in eenvoudig pension
wordt bemiddeling gegeven. Verblijfkosten geraamd oP
totaal voor de cursus.

Theorie A - Álgeneen: algemene inleiding; sooÍten en klonen;
groeiplaatseisen; gebruiksmogelijkheden als pionierhoutsoort,
houtproducent en landschapselement; ziekten en plagen; economie van de populierenteelt.
B - Teeltprincipet: planr.soen - bodemvoorbereiding - Planten plantafstanden - bemesting - onkruidbestrijding - snoei - dunning en velling.

GEBROEDERS YAII

IIE]I

BERK

BOOMKWEKERIJEN
ST. OEDENRODE

- TE1.04138-2331 b.g.g.4003oÍ2038

De Brabantse Populieren Vereniging zal op 4 september a.s.
een excursie organiseren naar Zevenaar en Eerbeek, resP. ter
bezichtiging van opstanden en proefbeplantingen (Hees en Elst)
en de nieuwe papierfabriek (Eerbeek).
Opgave gaaffrc spoedig aan de secretaris, Schoorstraat 21, Udenhout.
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