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NIEUWSBRIEF JUNI 2019 

Voorwoord  
 

De jaarlijkse studiereis van Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’  vindt dit 
jaar plaats op zaterdag 7 september. De reis heeft betrekking op 75 jaar 
bevrijding van Nederland wat we dit jaar herdenken. In deze nieuwsbrief treft u 
alle informatie over de studiereis aan. 
  
Met een plechtige bijeenkomst in de Sint Odulphuskerk werden op 1 juni de 
festiviteiten rondom de tweehonderdjarige onafhankelijkheid van Best 

geopend. De burgemeesters van Oirschot en Best gingen in een gezamenlijke toespraak in op 
de geschiedenis van de meer dan achthonderdjarige historische verbintenis tussen de beide 
gemeenten, de ontwikkeling in de afgelopen tweehonderd jaar en het ‘goede nabuurschap’. 
Ook bisschop de Korte van ’s-Hertogenbosch hield een toespraak, en ofschoon hij zelf aangaf 
zijn aanwezigheid in een profane bijeenkomst niet goed te kunnen verklaren, was de keuze om 
hem uit te nodigen eigenlijk heel logisch: de eerste afscheiding van Best vond immers niet 
plaats in 1819, maar in 1553, toen de bisschop van Luik (het bisdom ’s-Hertogenbosch werd pas 
enkele jaren later gesticht) de Bestenaren, tegen de zin van het Oirschots kapittel in, een eigen 
parochie gaf.  
 
Over de verhouding tussen Best en Oirschot is veel geschreven en wordt nog steeds veel 
gesproken. Jean Coenen spreekt zelfs over een ‘koude oorlog’. Het jubileum verdient een 
genuanceerde bijstelling. Er is nooit in de geschiedenis sprake geweest van een ‘oorlog’ tussen 
de inwoners van Best en de inwoners van Oirschot. De inwoners van de Bestse herdgangen, 
Verrenbest, Naastenbest en Aarle, hadden wel eens een conflict met de regenten, zeg maar het 
gemeentebestuur van Oirschot. Een derde deel van dat gemeentebestuur bestond echter 
volgens het gewoonterecht uit ingezetenen van Best. En dat Best de ‘melkkoe’ van Oirschot zou 
zijn (zoals in de extra editie van het erfgoedblad van Dye van Best is te lezen) is ook op zijn 
minst overdreven: de inwoners van Best betaalden net zo veel belasting als die van Oirschot en 
hadden even veel recht op de voorzieningen. De animositeit tussen Oirschottenaren en 
Bestenaren is naar mijn indruk pas ontstaan ná 1819, toen Oirschot moest bijkomen van de 
klap en Best zichzelf als een volwaardige gemeente moest gaan bewijzen.  
 
Op 22 juni wordt op de zolder van het Raadhuis (ook een beetje van Best omdat de Bestenaren 
er aan hebben meebetaald) een tentoonstelling geopend over 200 jaar Best. Ik hoop dat veel 
Oirschottenaren gaan kijken. 
 
Anton Neggers , voorzitter 
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200 jaar Best: Tentoonstelling in het Oude Raadhuis 

22 t/m 28 juni : elke dag 10:00 - 16:00 uur Toegang gratis 
 
Terug in de tijd met de tentoonstelling 200 jaar Best 
De Erfgoedvereniging Best organiseert in het kader van de viering van 200 jaar Best van  juni tot 
en met december een bijzondere ‘reizende’ tentoonstelling met uniek materiaal die in alle 
wijken van Best te zien is. Vanwege de bijzondere historische band die Best met Oirschot heeft, 
is de tentoonstelling ook van 22 t/m 28 juni dagelijks van 10:00-16:00 uur in het Oude Raadhuis 
op de Markt in Oirschot te zien. Best is immers pas 200 jaar zelfstandig want daarvoor waren de 
herdgangen Verrenbest, Naastenbest en Aarle eeuwenlang onderdeel van de Heerlijkheid 
Oirschot. Oude foto’s, krantenknipsels, advertenties, films en videobeelden maar ook allerlei 
voorwerpen laten de ontwikkeling van Best zien na de scheiding van Oirschot. 
 

BATA, de Boterfabriek, Tricotbest, Heerbeeck college 
De tentoonstelling laat onder andere de bedrijven zien waar veel 
Bestenaren maar ook Oirschottenaren in de loop der jaren hebben 
gewerkt zoals de Boterfabriek, Tricotbest, BATA, de sigarenindustrie, IBC 
etc. Ook de komst van het klooster Nazareth en de bouw van de Sint 
Odulphuskerk, de geschiedenis van de scholen in Best vanaf 1819 en de 
invloed van spoor, wegen en waterwegen op de bedrijvigheid in Best en 
omgeving komen aan bod. 
 

Erfgoedblad speciaal gewijd aan twee eeuwen Best. 
In een speciale editie van het Erfgoedblad van Dye van Best is de geschiedenis van de 
afscheiding van Oirschot en de ontwikkeling van Best uitvoering toegelicht. Door de aanleg van 
de Steenweg, spoorlijn en het Wilhelminakanaal, werd Best een knooppunt van wegen, 
centraal gelegen met veel goedkope arbeid en goedkope grond. De komst van industrieën zoals 
de BATA hebben een onstuimige groei ingezet zowel qua bedrijvigheid als inwoners. De 
speciale editie van het Erfgoedblad is te koop op de tentoonstelling voor € 5,95. 
 
Opening 
Op zaterdag 22 juni om 10.30 uur wordt de tentoonstelling geopend door Anton Neggers, 
voorzitter van Heemkundekring De Heerlijkheid van Oirschot, en Harrie van Vroenhoven, 
voorzitter van Erfgoedvereniging Dye van Best. 
U bent van harte welkom. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de reizende tentoonstellingen kijk op www.200jaarbest.nl . 
 
  

Studiereis op zaterdag 7 september 2019 
 

Zoals in het voorwoord al is aangegeven vindt de jaarlijkse studiereis van Heemkundekring ‘De 
Heerlijkheid Oirschot’  in 2019 plaats op zaterdag 7 september. Omdat Oirschot (net als heel 
Brabant) dit jaar 75 jaar bevrijd is van de Duitse overheersing, heeft de studiereis hierop 
betrekking.  
 

http://www.200jaarbest.nl/


3 
 

‘Operatie Market Garden’ 
Een belangrijk onderdeel van de bevrijding van Brabant in 1944 is ‘Operatie Market Garden’ 
geweest. Een omstreden operatie, die uiteindelijk niet het vooraf gewenste resultaat heeft 
gebracht. Wel heeft deze operatie ertoe geleid dat Brabant meer dan driekwart jaar eerder is 
bevrijd dan de rest van Nederland. 
De bedoeling van deze operatie was om voorbij Arnhem richting Duitsland achter de 
Siegfriedlinie te komen. Als dit zou slagen, zou het Duitse leger, gelegerd ten westen van deze 
Linie, volkomen geïsoleerd zijn van het Duitse thuisfront. Vandaar ook dat de ‘Siegfriedlinie’ ook 
wel de ‘Westwall’ wordt genoemd.  Overigens, de Siegfriedlinie is een verdedigingslinie, die 
Hitler-Duitsland langs zijn grenzen met Nederland (tot aan Kleef in Duitsland), België, Frankrijk 
en tot aan Basel in Zwitserland had aangelegd.  
Helaas zijn de geallieerden hierin niet geslaagd. Over deze operatie zijn boeken geschreven en 
films gemaakt, waarvan de film ‘A bridge too far’ bij de meesten wel bekend zal zijn. De ‘Bridge’ 
was de brug over de Rijn in Arnhem, die volgens de militaire strategen in ieder geval veroverd 
moest worden om aan de Duitse kant van de Westwall te kunnen komen.  
 
Programma Studiereis 
Op de studiereis van 7 september a.s. gaan we de route, die Operatie Market Garden in 1944 
vanaf Best tot Oosterbeek heeft gevolgd, voor zover mogelijk opnieuw volgen. 
 
We vertrekken om 8 uur vanaf de markt in Oirschot, richting Best, Son, St. Oedenrode, Veghel, 
Uden, Grave, Nijmegen, Elst, Arnhem om uiteindelijk te eindigen bij het Airborne Museum 
Hartenstein in Oosterbeek. We nemen ruim de tijd en proberen zoveel mogelijk de route te 
volgen van de Operatie market Garden. Dus geen snelweg. We hopen om 9.30 uur te arriveren.   
 
Airborne Museum Hartenstein  
Dit schitterende museum deed tijdens de Operatie Market Garden 
dienst als het Britse Hoofdkwartier van de 1ste Airborne divisie.  
Voor de oorlog was dit prachtige gebouw een gerenommeerd 
Hotel. 
  
Het museum ligt ten westen van Arnhem. Onder dit museum is 
een groots opgezet, twee verdiepingen tellend, diorama te 
bezichtigen. Daar wordt op zeer realistische wijze het oorlogsgeweld in de stad Arnhem 
getoond, dat tijdens de WO II geheel is verwoest.  
We zijn daar rond 9.30 uur en onder het genot van een kop koffie met gebak krijgen we uitleg 
van een gids over wat er in dat museum te zien is en wat daar gebeurd is tijdens WO II. Op 
eigen gelegenheid kan dan het museum worden bezocht of een korte wandeling worden 
gemaakt in de prachtig aangelegde tuinen rondom dit gebouw.  
 
Canadian War Cemetery 

Om 12.00 uur verlaten we Oosterbeek om de reis te vervolgen naar 
Groesbeek. Daar bezoeken we het Canadian War Cemetary, waar 
2610 graven liggen 
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Lunch en vervolg van het programma 
We gebruiken de lunch bij restaurant ‘De Oude Molen’ in Groesbeek. 
 
Na de lunch om ongeveer 14.00 uur gaan we te voet naar het Bevrijdingsmuseum dat op 
honderd meter van de Oude Molen is gelegen. Na het bezoek aan het Bevrijdingsmuseum is er 
gelegenheid om bij de Oude Molen voor eigen rekening nog een afzakkertje te nemen. We 
vertrekken daar om 17.00 uur en zijn rond 18.00 uur in Oirschot . 
 
Het Nationaal bevrijdingsmuseum in Groesbeek 

Het bevrijdingsmuseum is erg imponerend en geeft een volledig 
overzicht van hoe mensen zich tijdens WO II dikwijls hebben moeten 
redden. Het museum wordt op dit moment compleet vernieuwd en 
opent haar deuren weer eind augustus. Vandaar dat we deze reis 
hebben moeten uitstellen tot 7 september. 
 
 
 

 
Diner bij de Schutskuil 
Na afloop van de reis gaat de bus eerst naar de markt om degenen die niet aan het diner 
deelnemen bij de markt af te zetten. Daarna worden 
de deelnemers aan het diner naar de Schutskuil 
gebracht en om 21.00 uur weer terug naar de markt.   
 
Bij de Schutskuil wordt door Brigitte voor ons een 
uitstekend diner verzorgd! Kosten van dit diner 
bedragen € 23,50. 
 
Kosten: 
Wanneer u in het bezit bent van een MJK (museumjaarkaart) is de entree voor zowel museum 
Hartenstein als het Bevrijdingsmuseum gratis en betaalt u € 21,- minder.  
Daarnaast ontvangen leden van de heemkundekring een extra korting van € 5,-. 
 
Voor leden gelden de volgende tarieven: 
1   Leden zonder museumjaarkaart plus diner betalen     € 70,50  
  Leden zonder museumjaarkaart zonder diner betalen € 47,-. 
2   Leden met museumjaarkaart* plus diner betalen € 49,50 

Leden met museumjaarkaart* zonder diner betalen € 26,-.  
 
Voor niet-leden gelden de volgende tarieven: 
1   Niet-leden zonder museumjaarkaart plus diner betalen     € 75,50  
     Niet-leden zonder museumjaarkaart zonder diner betalen € 52,-. 
2   Niet-leden met museumjaarkaart* plus diner betalen € 54,50 
     Niet-leden met museumjaarkaart* zonder diner betalen € 31,-.  
 

    *Vergeet niet uw museumjaarkaart mee te nemen! 
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Inschrijving 
De bus heeft een capaciteit van 45 personen; tijdig inschrijven is dus gewenst.  
Gaarne vóór 1 augustus inschrijven. De inschrijving gaat pas in wanneer het bedrag is 
overgemaakt. Mocht de bus vol zijn, dan ontvangt u hiervan tijdig bericht en wordt het bedrag 
uiteraard teruggestort. 
 
Betaling kan geschieden door overmaking van het bedrag op bankrekeningnummer: 
NL57RABO0133865916 t.n.v. Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot onder vermelding van 
‘grote studiereis 2019’. Ook hierbij uw naam vermelden en aangeven of u wel/geen lid van de 
heemkundekring bent. 
 
We zien u graag op 7 september as. 
 
Het reiscomité,  
Christ Oomen, Toon van de Looij en Jan Kuijpers 

 

  
Oproep ‘Schoonmaakklus’ Erfgoedcentrum 

 
Vanaf 1 juli sluit de heemkamer weer tot 1 september. Een 
mooi moment om ervoor te zorgen dat onze huisvesting voor 
de zomersluiting schoon is, zodat we in september weer fris 
aan de slag kunnen!  
Op maandag 1 juli a.s. staat een aantal gastheren en 
gastvrouwen klaar om samen de klus te klaren. Ook andere 
heemkundeleden die een handje toe willen steken zijn van harte welkom. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Marie-Louise van Bemmelen of Marina Pasmans.  
Bij voorbaat dank voor de hulp en graag tot ziens op 1 juli!  

 
Zomermarkten 13 juni en 22 augustus a.s. 

 
In de Nieuwsbrief van mei stond de aankondiging van de 
deelname van Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ aan 
de Zomermarkten op 13 juni en 22 augustus a.s.  
 
Inmiddels is duidelijk dat we samen met de heemkundekring 
‘Den Beerschen Aard’ maar liefst twee kramen bemensen. Er 
worden boeken aangeboden uit ons archief alsook een aantal 
oude foto’s die we van museum ‘De Vier Quartieren’ hebben 
gekregen.  
 

Mocht u hierin interesse hebben dan kunt u dit voor 13 juni aangeven via een mailtje naar: 
secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl  U heeft dan de  ‘eerste keus’! 
 

  

mailto:secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl
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Uitgaven en mededelingen 

1) Onze heemkundekring heeft een facebookaccount. U kunt ons vinden op: 

 
 

2) Neem een kijkje op de nieuwe site van onze Heemkundekring die er ‘up to date’ uitziet: 
www.deheerlijkheidoirschot.nl  

 
3) Dinsdag 11 juni 2019 houdt Sander Wassing voor Erfgoedvereniging Dye 

van Best een lezing over ‘De Beeldenstorm en Alva’s Raad van beroerten’ 
in zaal Prinsenhof in Best. Aanvang: 20.00 uur Voor meer info zie: 
www.dyevanbest.nl  

 
4) Donderdag 13 juni as. organiseert het NVG (Nederlandse Vereniging Genealogie) in ’s-

Hertogenbosch een Rondleiding door het Stadsarchief plaats, o.l.v. J. Biemans. Adres: 
Bloemenkamp 50,  s ’-Hertogenbosch. Start: 14.00 uur. Aanmelden  vóór 11 juni bij 
secretaris@westnoordbrabant.ngv.nl 

 
5) Woensdag 19 juni as. organiseert de Nederlandse Vereniging Genealogie om 13 uur in 

Breda een Voorouderspreekuur en informatie over genealogische computerprogramma’s. 
Om 14.00 uur volgt een Lezing van Jos Swanenberg over Familienamen en Brabantse 
dialecten. Locatie: Stadsarchief , Parade 10, Breda. Informatie : 
secretaris@westnoordbrabant.ngv.nl 

 
6) Zaterdag 22 juni a.s. is er in 

Hilvarenbeek een symposium  ter 
gelegenheid van het 500e 
geboortejaar van Johannes 
Goropius Becanus , die in de 
zestiende eeuw naam maakte als 
o.a. arts en taalkundige. Sprekers zijn: Lauran Toorians, Toon Van Hal, Jos Swanenberg, Jan 
van Eijck en Bob Van Hee.Het symposium vindt plaats in cultureel centrum Elckerlyc van 11 
tot 16.15 uur. Kosten 10 euro (inclusief lunch 20 euro). Inschrijven tot woensdag 19 juni 
via: www.elckerlyc.nu 

 

7) Ook in de zomer van 2019 organiseren Erfgoed Brabant en 
Brabants Heem vier inspirerende lezingen over het 
kloosterleven in Brabant op bijzondere plekken. Het eerste 
college is op 10 juli 2019 in Uden en heeft als  thema: 
Contemplatie. Wouter Prins, conservator van Museum Krona 
(voorheen Museum voor Religieuze Kunst) neemt u mee in de 
geschiedenis van de Zusters Birgittinessen. Voorafgaand aan de 
lezing wordt de kapel en het voorhof van het klooster bezocht. 
De lezing start om 19.30 uur en is voor leden van de heemkundekring gratis.  Aanmelden via 
een email naar: info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. zomercolleges 2019. 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
http://www.dyevanbest.nl/
mailto:secretaris@westnoordbrabant.ngv.nl
mailto:secretaris@westnoordbrabant.ngv.nl
http://www.elckerlyc.nu/
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/
mailto:info@erfgoedbrabant.nl
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8) 22 en 23 augustus a.s. vinden in Bergen op Zoom de 

‘Brabantse Heemdagen’ plaats met als thema: ‘Verdediging 
van Landgoed en Erfgoed’. Eerste dag bezoek van 
monumenten in Bergen op Zoom. Tweede dag fietstocht langs 
verdedigingswerken van de Brabantse Wal. Kosten € 100, - 
per deelnemer (excl. consumpties, fietshuur en overnachting). 
Maximum aantal deelnemers: 100. Voor meer info zie: www.brabantsheem.nl/agenda 
Inschrijfformulieren uiterlijk 8 juni 2019 naar: secretariaat@geschiedkundigekringboz.nl 

 
 

 

Erfgoedcentrum De Ravenpoort 
Openingstijden: op maandag- en donderdagavond van 18.30 uur - 21.00 uur. 

 
Er is nog steeds behoefte aan gastheren en gastvrouwen, die tijdens de opening de bezoekende 
leden willen ontvangen. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit leuke werk, dan graag contact 
opnemen met Marina Pasmans. Ook mensen die graag een poetskarweitje op zich willen 
nemen worden verzocht dit aan Marina door te geven. Dat kan via mail: 
marinapasmans@hotmail.com (of telefonisch: 0499-574757).  
 
 

Activiteitenkalender 2e helft 2019 
(Let op: Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk!) 

 

 

Za 07-09-2019 Grote studiereis heemkundekring 

 Zo 15-09-2019      Openstelling Erfgoedcentrum 

Do 17-10-2019 
Lezing ‘Dansen met de Vijand, het oorlogsgeheim van tante     

Roosje 

 Do 21-11-2019      Lezing ‘De omgang met een psychische stoornis in vroeger tijd’ 

Do 19-12-2019 Lezing ‘Arm en rijk in Oirschot’ 

 

http://www.brabantsheem.nl/agenda
mailto:secretariaat@geschiedkundigekringboz.nl
mailto:marinapasmans@hotmail.com

