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VOORWOORD 
 

“Oirschot is een vrijheid in de Kempen, zeer uitgestrekt, befaamd 
als geboorteplaats van de H. belijder Odulphus, merkwaardig door 
de hoogte van zijn toren, niet gering door de elegantie en grootte 
van zijn kerk, ook al is deze van baksteen, zo lofwaardig door de 
befaamdheid van zijn kapittel en kerkelijke dienst, vooral als men 
op de muziek let, dat het zelfs boven verscheidene steden van niet 
geringe naam de overwinningspalm wegdraagt.” 
 
Met deze woorden beschrijft pastoor Vladeraccus rond het jaar 
1600 de vrije heerlijkheid Oirschot in zijn De diva Virgo Oirschot-
tana. Het is een tekst die (iets aangepast) anno 2018 zo in een fol-
der van de gemeente past (en nog vrij is te gebruiken, want het 
copyright is reeds lang verjaard).  
 
Onze heemkundekring wil de rijke geschiedenis van Oirschot graag 
uitdragen, onder andere door het organiseren van activiteiten die 
voor het jaar 2019 in dit overzicht voor u verzameld zijn. Van de 
meubelindustrie tot de ‘Brexit’ van Best, over tradities en psychi-
sche ziekten, over armoede en rijkdom, met als rode draad de 
overtuiging dat de lessen van het verleden ons ook in deze tijd iets 
te vertellen hebben. 
 
U mag de informatie in dit programma gerust delen met buren, 
familieleden en vrienden die wellicht ook in deze onderwerpen 
geïnteresseerd zijn. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd.  
Dank aan alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat heemkundekring 
De Heerlijkheid Oirschot een actieve en bruisende vereniging is en 
blijft. Heel veel plezier met de activiteiten in het nieuwe jaar 2019. 
 
Anton Neggers 
Voorzitter 
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JAARVERGADERING 
 
Datum: donderdag 17 januari 2019 
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
 
In de statuten van Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot staat 
vastgesteld dat er jaarlijks een ledenvergadering wordt georgani-
seerd door het bestuur. Hierbij worden alle leden uitgenodigd. Het 
bestuur legt tijdens deze vergadering verantwoordelijkheid af over 
de financiën over het voorgaande jaar, licht de ondernomen activi-
teiten, lezingen en projecten toe en geeft de actieplannen aan voor 
het komende jaar. Dit keer wordt tevens weer de Heemprijs 2018 
uitgereikt.  
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Lezing: De geschiedenis van de Oirschotse 
meubelindustrie 
 
Datum: 21 februari 2019 
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Arthur de Vries 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-. 
 

Van 1860 tot het einde van de 
20e eeuw is de Oirschotse meu-
belindustrie de belangrijkste 
economische factor geweest in 
ons dorp. Zeker een halve eeuw 
waren de Oirschotse stoelen 
toonaangevend in Nederland. 
Niet voor niets pronkt in ons 
centrum de Grote Stoel als blik-
vanger, een Oirschots icoon, 
waarvan helaas voor veel mo-
derne bezoekers, maar ook 
dorpsgenoten, de betekenis on-
bekend is.  
De teloorgang van deze industrie 
is een pijnlijke zaak geweest, 
voor de werknemers maar ook 
de werkgevers. We zijn er nu 

aan toe om deze belangrijke en boeiende fase in de Oirschotse ge-
schiedenis opnieuw tegen het licht te houden, te onderzoeken en 
vast te leggen.  
In deze lezing gaan we niet het laatste woord verkondigen. Het 
wordt een stand van zaken van de kennis die we nu hebben. En die 
kennis is al fascinerend genoeg om ons diep te verwonderen. 



 

8 

CURSUS OIRSCHOTLOGIE 

 
Periode:  Start 9 maart - Slot 15 juni 2019  
Groepsgrootte: Maximaal 25 personen 
Kosten:  € 110,- 
 
Wegens een overweldigend aantal aanmeldingen in 2017 en 2018 
wordt in het voorjaar van 2019 opnieuw een cursus Oirschotlogie 
opgezet. 
De cursus wordt georganiseerd door een projectgroep, samenge-
steld uit afgevaardigden van: IVN, VVV, Heemkundekring Den 
Beerschen Aard, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) en 
Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot. Stichting “De vijf wach-
ters” is eindverantwoordelijk voor de organisatie. 

 
Het doel van de cursus is om inwoners en andere geïnteresseerden 
wegwijs te maken in de cultuurhistorische geschiedenis en de ont-
wikkeling van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Door het over-
dragen van kennis wordt een gevoel van verbondenheid met Oir-
schot en de verschillende dorpskernen verkregen. Het ontstaan van 
een netwerk van vrijwilligers kan hierbij een positief neveneffect 
zijn.  
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In zeven zaterdagochtenden wordt ingegaan op de volgende 

onderwerpen: 

• Algemene geschiedenis en rondleiding 

• Historie en bestuur 

• Landschappelijke ontwikkeling en natuur  

(met huifkartocht) 

• Ontwikkeling van de Beerzen 

• Dorpsontwikkeling en architectuur 

• Industrieel- en religieus erfgoed 

• Dialect en Oirschotse volksverhalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie zie: www.Oirschotlogie.nl  
Voor vragen: info@oirschotlogie.nl 

  

http://www.oirschotlogie.nl/
mailto:info@oirschotlogie.nl
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Lezing: Tradities, de nieuwe tak van erfgoed 
 
Datum: 21 maart 2019 
Locatie: De Vier Quartieren, St. Odulphusstraat 11, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Ineke Strouken 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-.  
 
Eieren kleuren met Pasen, kerstboom zetten met Kerstmis en de 
vrijmarkt op Koningsdag behoren sinds kort officieel tot ons  
erfgoed. Materieel erfgoed - monumenten, museumvoorwerpen 
en archiefstukken - worden al erg lang beschermd, omdat wij niet 
willen dat ze verloren gaan. Ze behoren immers tot onze geschie-
denis. Tradities, dus de gewoonten en gebruiken die van generatie 
op generatie worden doorgegeven, werden tot voor kort niet gere-
kend tot ons erfgoed en werden ook niet beschermd. Daar is nu 
verandering in gekomen, omdat Nederland in 2012 een nieuw 
UNESCO-verdrag ondertekende en daarmee de verplichting op zich 
nam om tradities te gaan beschermen. Vanaf die tijd spreekt men 
van immaterieel erfgoed. 
 
In het eerste deel van mijn lezing vertel ik over het tot stand komen 
van het UNESCO-verdrag. Waarom wilde men tradities gaan be-
schermen? En hoe doe je dat? Wat is het verschil met werelderf-
goed? Het ambacht van molenaar heeft inmiddels internationaal 
erkenning gekregen en staat op de UNESCO lijst van immaterieel 
erfgoed. Het Brabantse worstenbroodje staat op de Nationale In-
ventaris Immaterieel Erfgoed. Wat betekent dat? En staan er nog 
meer Brabantse tradities op deze nationale inventaris? In een mul-
ticulturele samenleving kunnen tradities ook schuren. Wat doen wij 
met Zwarte Piet? Moeten wij die niet gaan beschermen?  
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Hoe zit het met het Oirschotse tradities? De gemeenteraad heeft 
het voornemen om ook beleid te gaan ontwikkelen voor het be-
schermen van het immaterieel erfgoed. Naast de erfgoednota 
moet er dus ook een immaterieel erfgoednota komen. Hoe pak je 
dat aan? Waaruit bestaat het immaterieel erfgoed van de gemeen-
te Oirschot? Hoe ga je dat beschermen? En welke rol kunnen de 
heemkundekringen en het museum hierin spelen?  
 
Samen met de zaal wil ik hierover nadenken en als het lukt tot een 
samenwerking komen. Want Oirschot is niet alleen rijk aan monu-
menten, maar ook rijk aan tradities. Dat willen wij toch graag door-
geven aan de toekomst? Daar zijn wij toch trots op?  
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Lezing: Toen arm zijn nog een misdaad was 
 
Datum: 18 april 2019 
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Karel Govaerts 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-.  
 

"Arm zijn is van alle 
tijden", zegt men wel-
eens. Het was het lot 
van God, dat er armoe 
was. En de rijken hiel-
den dat zelfs in stand, 
zodat zij hun hemel 
konden verdienen door 
aalmoezen te geven aan 
de paupers. Aanvanke-
lijk werden de paupers, 
landlopers en vagebon-

den door de kerk geholpen door de liefdadigheid, bijvoorbeeld 
door broodbedelingen na de mis. Maar toen er overlast kwam, en 
er kleine criminaliteit ontstond, werden deze stakkers als misdadi-
gers opgesloten, in Nederland te Veenhuizen, in België te Merks-
plas. Volgens de grote denkers van die tijd was er armoe en crimi-
naliteit omdat deze lieden verkeerd waren opgevoed. Men zou ze 
dus heropvoeden door ze te laten werken, door te leren wat ar-
beidsvreugde betekent, door middel van dwangarbeid! 
Men geloofde toen in de maakbaarheid van de maatschappij. 
 
Op 18 april vertelt Karel Govaerts, bestuurslid van het Gevange-
nismuseum in Merksplas, wat hiervan in huis kwam. 
Is het echt zo dat "arm zijn van alle tijden is"? 
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Ontstond er inderdaad een nieuwe maatschappij? 
Zijn er thans geen arme mensen meer? 
Is er een verschil tussen Veenhuizen en Merksplas? 
Wist je dat er thans zeven landbouwkolonies zijn (vijf in Drenthe en 
twee in Vlaanderen) die zich samen kandidaat stellen om erkend te 
worden als Unesco Werelderfgoed? 
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Fietstocht langs oorlogsherinneringen 
 
Datum:  4 mei 2019 
Bestemming: Oirschot 
Vorm:  Fietstocht 
Kosten: Nog niet nader bepaald/volgt t.z.t. 
Organisatie: De Heerlijkheid Oirschot i.s.m.  

Den Beerschen Aard 
 
In Oirschot, Spoordonk en De Beerzen zijn veel oorlogsherinnerin-
gen aan WO II die vrijwel onbekend zijn bij de inwoners. Zoals oor-
logsmonumenten, de oorlogsgraven, een bunker etc.  
 
De Heerlijkheid Oirschot en Den Beerschen Aard organiseren een 
gezamenlijke fietstocht langs deze plekken voor de leden van beide 
heemkringen. Op elke plek is een deskundige aanwezig die zorgt 
voor een toelichting. 
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Lezing bij Dye van Best: Geschiedenis van Best 
 
Datum:  21 mei 2019 
Locatie: Prinsenhof, Hoofdstraat 43, Best 
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Anton Neggers 
Kosten: Niet bekend/volgt t.z.t.  
 

In 2019 is het 200 jaar geleden 
dat Best een onafhankelijke ge-
meente werd. Daarvoor maakt 
Best deel uit van de gemeente 
Oirschot. Ter herdenking van het 
tweehonderdjarig bestaan wor-
den in Best allerlei evenementen 
georganiseerd.  
In een ontmoeting tussen de 

besturen van de heemkundekringen van Best en Oirschot is afge-
sproken dat Anton Neggers, de voorzitter van heemkundekring De 
Heerlijkheid Oirschot, een gast-lezing houdt voor de heemkunde-
kring Dye van Best met als onderwerp: De Geschiedenis van Best. 
Wellicht ten overvloede vermelden we dat de geschiedenis van 
Best  en Oirschot nauw met elkaar verweven zijn.  
De leden van de heemkundekring van Oirschot zijn van harte wel-
kom op de lezing.  
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(Foto Ad van Zelst, Studiereis 2016) 

Kleine en Grote Studiereis 
 
Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ kent naast lezingen ook 
studiereizen. Jaarlijks wordt door een reiscommissie zowel een gro-
te als een kleine studiereis georganiseerd. Het doel van de studie-
reizen is steeds het bestuderen cq onderzoeken van het heemkun-
dig terrein.  

Bij de kleine studiereis gaat 
het daarbij om heemkundige 
bezienswaardigheden uit de 
regio. In de grote studiereis 
worden heemkundig interes-
sante objecten bezocht die 
verder weg zijn gelegen. 
Meestal vindt de kleine stu-
diereis plaats in de maand 
mei en de grote in de maand 
juni of juli maar soms wordt 
daar van afgeweken. Zo vond 
afgelopen jaar de grote stu-
diereis plaats in september 
toen we samen met heem-
kundekring ‘Den Beerschen 

Aard’ naar Westerlo en Tongerlo in België trokken. Deze samen-
werking is prima bevallen en de beide heemkundekringen zullen in 
de toekomst dan ook zeker vaker samen op stap gaan. 
 
Ten tijde van de samenstelling van dit Jaarprogrammaboekje was 
nog niet duidelijk hoe de reisplannen er voor 2019 precies uit gaan 
zien. Zodra we daar meer over bekend is hoort u dit via de Nieuws-
brief. 

  



 

17 

Open Monumentendag      

 
Datum: 15 september 2019 
Locatie: Dekanijstraat 10, Oirschot 
Thema: ’75 jaar bevrijding’ 
Activiteit: Openstelling Erfgoedcentrum ‘De Ravenpoort’ 
 

In het weekend van 14 en 15 
september 2019 zijn weer dui-
zenden monumenten in heel 
Nederland gratis toegankelijk 
voor iedereen. Het is dé kans 
om een plek te bezoeken waar 
je normaal niet zo snel komt, of 
om mee te doen aan de activi-
teiten die georganiseerd wor-

den. Open Monumentendag in Oirschot staat, in afwijking van het 
landelijk thema, dit jaar in het teken van 75 jaar bevrijding. 
 
Ook de heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ doet mee aan 
deze mooie dagen en stelt evenals vorige jaren het Erfgoedcentrum 
‘De Ravenpoort’ op zondag 15 september graag open voor publiek 
om de leeszaal/bibliotheek en natuurlijk ook ‘de goei kamer’ te 
bewonderen.  
 
We hopen dat weer veel bezoekers hun weg vinden naar ons  
erfgoedcentrum. 
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Lezing: Dansen met de Vijand, het oorlogsgeheim van 
tante Roosje 
 
Datum: 17 oktober 2019 
Locatie: Restaurant De Burgemeester (Harmoniezaal),  

Markt 21, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Paul Glaser 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-. 
 

Tijdens een bezoek aan 
Auschwitz ontdekt Paul 
Glaser in een vitrine een 
koffer uit Nederland met 
zijn achternaam. Dit is 
voor hem het moment 
om het familiegeheim te 
onthullen; het verzwegen 
lot van tante Roosje. 

Roosje is een geëmancipeerde vrouw die met flair haar plek heeft 
veroverd. Als danslerares boekt ze successen en danst in Amster-
dam, Londen, Parijs, Berlijn en Brussel. Ze verliest haar grote liefde, 
zoekt troost en trouwt de verkeerde man. Wanneer de nationaal-
socialisten de macht grijpen begint voor Roosje, 25 jaar oud en 
Joods, een levensgevaarlijk avontuur. Zeker wanneer haar man 
sympathiseert met de nazi’s. 
 
Ze wordt slachtoffer van verraad door haar eigen man. Het plaatst 
haar voor grote en soms onmogelijke dilemma’s. Roosje komt te-
recht in zeven concentratiekampen. Ze leeft met haar hart, vecht 
met haar verstand en weet met lef op geheel eigen wijze de uitda-
gingen en ellende van de oorlog te overwinnen.  
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In Auschwitz leert Roosje SS’ers dansen en de bijbehorende eti-
quette.  
Ze verliest alles maar niet haar moed en blijft trouw aan haar ka-
rakter. Ze krijgen haar niet klein. 
 

 
 
Met zijn multimediale presentatie (foto’s, filmclips, brieffragmen-
ten, vertelling) brengt Paul het schokkende, ontroerende en mee-
slepende verhaal van zijn tante tot leven.  
 
Een uitzonderlijk en waar gebeurd verhaal dat je raakt in het diepst 
van je ziel en dat laat zien dat een scherp onderscheid tussen goed 
en fout in de oorlog niet bestaat.  
 
Voor een 2-minuten trailer van de presentatie, zie   
 

http://youtu.be/lhNuC4XICFQ 
 

http://youtu.be/lhNuC4XICFQ
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Lezing: De omgang met een psychische stoornis in  
vroeger tijd  

 
Datum: 21 november 2019 
Locatie: Restaurant De Burgemeester (Harmoniezaal),  

Markt 21, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Hans van den Broek 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,- 
 

Tijdens deze lezing zal Hans 
van den Broek met veel 
plaatjes en voorbeelden pra-
ten over de omgang met men-
sen die krankzinnig of zwak-
zinnig waren. 
Dat leidt tot zeer interessante 
inkijkjes in het verleden. 
De manier waarop de gewone 
man tegen de zich anders ge-
dragende medeburger aan-
keek werd bepaald door zijn 
wereldbeeld. Aanvankelijk 
overheerst het idee dat ge-
drag dat anders is dan gebrui-
kelijk ontstaat door het ingrij-

pen van de hemel, door God of de Duivel. De gestoorde kan er dus 
ook niets aan doen. Met andere woorden hij/zij is niet schuldig aan 
zijn gedrag. In de loop der tijd gaat men [zoals zichtbaar aan de 
naamgeving] geleidelijk onderscheid maken in de gedragingen die 
waarneembaar zijn: “Ziet de zieke zaken die anderen niet zien, is er 
sprake van ongeremd gedrag, gaat de aandoening samen met val-
lende ziekte?”  
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De aanpak van al deze aandoeningen blijft tot rond 1800 hangen in 
de tot die tijd gangbare medische behandelingsmethoden. We 
denken aan sappenleer, signatuurleer, sympathie of toverleer, de 
religieuze aanpak, sterrenkijkerij en schriktherapie om boze gees-
ten weg te jagen. Daarna gaat men langzaam over op overwegin-
gen die van de patiënt en het opkomende onderzoek uitgaan: no 
restraint, badtherapie, arbeidstherapie, en uiteindelijk elec-
troshocks en gebruik van farmacologisch werkzame middelen. 
Vaak wordt de mate van zorg afgewogen aan de mate van dreiging 
die van het gedrag uitgaat: kan de patiënt schade aanrichten aan 
zijn omgeving of zichzelf?  
Omdat zorg altijd geld kost ziet men dat de verantwoordelijken er 
vaak toe vaak besluiten om deze kosten in toom te houden. Denk 
aan eenzame opsluiting in een klein hok, met slecht voedsel en 
schamele kleding, waaruit niet te ontsnappen valt. Vaak worden de 
ruimtes zodanig gebouwd dat een enkele persoon toezicht over 
meerdere patiënten kan houden. Zo’n ruimte ligt dan bijvoorbeeld 
boven de stadspoort of in een in het vierkant aangelegd gebouw 
waarbij aan de binnenzijde een wandelpleintje ligt. 
De armbesturen houden strikt toezicht op de rechten van de zinne-
lozen én de financiering van hun onderhoud. 
 
Er zijn dus veel zaken rondom gestoord gedrag die de maatschappij 
van oudsher bezighielden.  
 
Laat met deze presentatie uw ogen en gedachten openen voor ou-
de ideeën en opvattingen. Het zal uw blik op de toestand van van-
daag verhelderen. 
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Arm en rijk in Oirschot  
 
Datum: 19 december 2019 
Locatie: Restaurant De Burgemeester (Harmoniezaal),  

Markt 21, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Anton Neggers 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-. 
 

“De geschiedenis van een of 
andere gewone familie, hoe 
nederig ook, over vijf of zes 
generaties volledig vertaald, 
zou een beter beeld geven van 
de toestand en de vooruitgang 
der maatschappij dan de 
meest doorwrochte verhande-
ling”, Robert Southey (1774-
1843) 
Een stamboom is méér dan 
een verzameling namen, data 

en plaatsen. Er zijn veel manieren om van een stamboom een uit-
gebreide familiegeschiedenis te maken. Bijzondere bronnen, histo-
risch onderzoek, maar ook uw eigen familiearchief kunnen u daar-
bij helpen. In een familiegeschiedenis spelen niet alleen mensen, 
maar ook hun bezittingen, levensomstandigheden en belangrijke 
gebeurtenissen een rol.  
In deze lezing staat het thema “arm en rijk” centraal. We kijken hoe 
we bezit en welvaart kunnen terugvinden in de Oirschotse archie-
ven. Aan de orde komen onder andere eigendom, armenzorg, be-
lastingen en de bronnen waarin we hiervan sporen kunnen terug-
vinden.  
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ERFGOEDCENTRUM ‘DE RAVENPOORT’ 
 
Locatie:  Dekanijstraat 10, 5688 AR, Oirschot 
Openingstijden: maandagavond van 18.30-21.00 uur 

en  
donderdagavond van 18.30-21.00 uur  

 
In de vakantiemaanden juli en augustus is  
de heemkamer alleen op afspraak geopend. 

 
Wij zijn gehuisvest in Erfgoedcentrum ‘de Ravenpoort’,  
Dekanijstraat 10, 5688 AR Oirschot. Onze studiezaal is ingericht 
met moderne voorzieningen en voor wie wil mijmeren is er ‘de goei 
kamer’. 
 
Ons erfgoedcentrum is voor iedereen toegankelijk. Ook als u geen 
heemlid bent. Naast de hierboven aangegeven openingstijden 
wordt het Erfgoedcentrum ook op verzoek geopend en kunt u  
gratis gebruik maken van ons archief en bibliotheek. 
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LID WORDEN? 
 
Voor het lidmaatschap van Heemkundekring de Heerlijkheid Oir-
schot kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze 
website, www.deheerlijkheidoirschot.nl 
 
De contributie bedraagt 30 euro per jaar voor het eerste lid op een 
bepaald adres en 25 euro voor elk volgend lid op datzelfde adres. 
 
Wat kunt u allemaal verwachten als u lid wordt van onze heem-
kundekring? 

• u ontvangt drie keer per jaar ons blad Van den Herd; 
• u ontvangt negen à tien nieuwsbrieven per jaar; 
• u bent welkom bij onze interessante lezingen over heem-

kundige onderwerpen (toegang gratis); 
• wij nodigen u uit voor onze jaarlijkse studiereizen (hier zijn 

kosten aan verbonden); 
• u kunt gebruik maken van onze archieven, mocht u onder-

zoek doen; 
• u kunt foto’s uit het fotoarchief bekijken; 
• u kunt zich aansluiten bij één van de projectgroepen. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
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“Ook op zoek naar verborgen 

verleden?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


