SPOREN IN DE KNOPTOREN – 1
In 1926 werd de Knoptoren gerestaureerd door bouwbedrijf Jan de Bonth –
van Hulten uit Nieuwkuijk. Nico de Bont was, in dienst van zijn vader,
uitvoerder bij deze restauratie. Op een zondag in 1926 fietste Nico met zijn
verloofde van Nieuwkuijk naar Sint-Oedenrode om haar het werk te laten
zien. Hij liet in de Knoptoren een bericht achter. Op een opengevouwen Chief
Whip pakje [10 sigaretten voor 20 cent], schreef hij de naam van zijn
verloofde: M. van Houët, met de datum juli 1926 en zijn eigen naam en
woonplaats: N. de Bont, Nieuwkuijk.
Tijdens de restauratie van 2004 werd dit bericht gevonden door medewerkers van Restauratiebedrijf Nico de Bont. Al eerder, in 1958, heeft Nico de
Bont als ‘eigen baas’ de toren gerestaureerd.
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‘handtekening’ van Frans van den Elzen

SPOREN IN DE KNOPTOREN - 2
Op een balk in de torenspits staat de naam van Frans van den Elzen.
Frans woonde, tot 1987, ruim zestig jaren onder de Knoptoren op KerkdijkNoord 4, in het huidige heemhuis. Hij was meer dan 35 jaar koster en
klokkenluider van de Hervormde Kerk. Zodoende kwam hij nogal eens in de
toren.
Frans was van 1887 en ging in zijn jeugd in Breugel naar de toen nog,
openbare school. Daar leerde hij schrijven met een griffel op een lei bij
meester Van Hout. Meester Van Hout pruimde tabak, zoals ook Frans in zijn
lange, latere leven heeft gedaan. Een tabak pruimer moet regelmatig zijn
overmatige tabakssap kwijt. Dit sap gebruikte meester Van Hout ook voor
correctiedoeleinden. Hij liep door de klas en 'gumde' het werk op de lei, wat
hem niet beviel, met een scheut tabakssap weg.
En ook Frans had de gewoonte om te spuwen wanneer iets hem niet beviel.
w.g. Tony van Geffen en Harry van Kuijk
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