D’n boom van Sint Agatha
Als er één verhaal is wat al jaren van generatie op generatie wordt verteld
dan is dat wel ‘D’n boom van Sint Agatha’. Rond 1947 begon het allemaal
toen de familie Weijtmans een boom aan het rooien was in de Zomerstraat
te Tilburg. Een pater kwam naar hun toe en had gezien hoe behendig deze
mensen een boom aan het rooien waren. Hij moet gedacht hebben ‘deze
mannen heb ik nodig voor ons klusje’. Het klusje was een boom, een
plataan, rooien op de binnenplaats van het klooster te Agatha.
Na een bezoek om de klus te bekijken waren de familie en de paters het
eens dat de familie Weijtmans deze boom zou gaan rooien. Het was een
boom van 4.70 meter omtrek en de onderste tak zat ruim 10 meter van de
grond.

Het klooster te Sint Agatha toen de boom er nog stond.

Het idee was om de boom eerst te ontdoen van zijn takken en dan de stam
in stukken te zagen en via de lorries naar buiten te rijden.
Het viel allemaal niet mee want Bart Vromans en Sjaak Mathijssen waren
al 1 week bezig geweest om het musterd (de takken) eraf te krijgen. Ze
verbleven door de week in het klooster en in het weekend ging men naar
huis, ze waren met de Vauxhall van Theofiel Wijffels naar Agatha gegaan.
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Bij het 1e weekend thuis hadden ze niet zo goed nieuws, ze hadden alleen
pas het dunne hout eraf.
In de loop van de tijd zijn ze met 6 man er naar toe gegaan.
De grote takken werden door middel van touwen naar beneden gelaten om
geen schade aan te richten aan het klooster en de graven die rond de boom
lagen.

Achterzijde van de
foto staat
geschreven: 4,70 m
omtrek, plataan, bij
de kruisheren St.
Agatha.
In de boom: Bart
Vromans Pz, links
Cees Weijtmans Jz
en rechts Sjaak
Mathijsen.
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Het kloosterhof op de binnenplaats van het klooster en daaromheen liggend de graven.

Uiteindelijk was de stam aan de beurt, maar deze was nog zo groot dat men
nog stukken uit het kozijn moest zagen om de stam naar buiten te krijgen.
Het laatste stuk is het bloot graven van de wortels en de wortels loshakken
van de stam zodat ook de stronk kon worden verwijderd.

Op de achterkant
staat geschreven:
1947 verhaal na 50
jaar nog bekend bij
jonge paters. Wim en
Corrie Weijtmans
hebben deze nog
gesproken. 3 weken
aan gewerkt door in
de kost te gaan bij de
paters.
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Op de achterkant van deze foto
staat geschreven: “Cees
Weijtmans 1898, pater Hendrikx
een enkel geplet tegen
grafsteen.”
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Op de achterkant van de foto staat geschreven: “Bart Vromans, Sjaak Mathijsen op stukken
van 2,40 m. met de hand uit de binnentuin”
Op de stam staan 5 kruisheren (paters). Voor van links naar rechts: persoon uit Goirle van
Sebregs, Cees Weijtmans Jz, Sjaak Mathijsen en Bart Vromans Pz.

Het klooster in
deze tijd,
zonder de
authentieke
plataan.
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