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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019 
 

Voorwoord  
 

In het kader van het archeologieproject ‘Gemeenschapsarcheologie in het 
Groene Woud’, waar ook onze heemkundekring aan deelneemt, werden op 
zaterdag 31 augustus opgravingen verricht in Gemonde. Maar liefst 94 
deelnemers groeven in totaal 40 proefputten, en vonden onder andere 
aardewerk en munten.  
De vondsten worden zorgvuldig gedocumenteerd door professionele 
archeologen van de Universiteit van Amsterdam. Met de uitkomsten wordt de 

ontstaansgeschiedenis van de deelnemende dorpen ontrafeld.  
Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u meer informatie over dit project. 
 
In het voorjaar van 2020 willen we ook in Oirschot een opgravingsweekend organiseren. Maar 
daar gaat veel werk aan vooraf. We zoeken nog vrijwilligers die ons bij de voorbereidingen willen 
helpen. Een actieve heemkundekring heeft veel helpende handen nodig. Dat niet iedereen (overal 
aan) kan meedoen is begrijpelijk. Maar een aantal extra vrijwilligers is wel handig. We hebben 
behoefte aan zowel denkers als doeners, dus als u zelf nog tijd hebt, of iemand kent die wel mee 
wil helpen, laat het ons vooral weten!  
 
Anton Neggers   
Voorzitter 

 
Even voorstellen: Gilde ‘Sint Sebastiaan’ 

 
Tijdens de uitreiking van het wisselschild in de gildetuin van Sint Sebastiaan ontstond het idee om 
in deze rubriek van de Nieuwsbrief de roemrijke gildes van Oirschot aan u voor te stellen.  Als 
eerste klopte ik aan bij onze buren van het Sint Sebastiaansgilde. Na  een mailtje naar Wim van 
den Biggelaar, die zowel lid is van het gilde als van de heemkundekring, toog ik naar de Sint 
Sebastiaanskamer voor een interview. Naast Wim was ook hoofdman Karel Smetsers 
aangeschoven om mij als leek een en ander over dit gilde te vertellen. 
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Alvorens het gesprek aan te vangen maken we 
een rondgang door ‘Johanna’s huis’ zoals de 
rechtervleugel van het pand aan Dekanijstraat  
10 in Oirschot door de leden van Sint 
Sebastiaansgilde wel wordt genoemd. Johanna 
was de zus van Antoon van Esch, ere- archivaris 
van het gilde en vroegere eigenaar van dit pand 
dat nu eigendom is van de Raven stichting. De 
balken tegen de muren en het plafond doen nog 
sterk  denken aan de tijd dat Johanna hier woonde. Verder is de benedenverdieping  ingericht als 
een kleine tentoonstellingsruimte waar allerlei fraaie gildeattributen te bewonderen zijn zoals: 
vaandels, beeldjes  van tamboers, zilveren ereschildjes, penningen en niet te vergeten: de mooie 
kroon! Op  zolder is een brandveilige archiefruimte met rijen vol dozen met oude archiefstukken. 
 
Dat leidt meteen naar mijn eerste vraag: ‘Hoe lang bestaat het Sint Sebastiaansgilde?’ 
Wim verhaalt over het oudst bekende feit van het bestaan van schuttersgilde Sint Sebastiaans dat 
terugvoert naar het jaar 1531 in de late Middeleeuwen. In dat jaar werd de Caert (tegenwoordig 
zouden we dat statuten noemen) van het gilde vernieuwd, waaruit we kunnen concluderen dat 
het gilde toen al enige tijd bestaan moet hebben. Het  gilde is, hoewel met ups en downs, door de 
eeuwen heen altijd actief gebleven.  Vol trots  refereert hoofdman Karel aan het ‘Jubileum-
Gildefeesten’ van 1976 toen het gilde ruim 400 jaar bestond. Hij laat mij de ‘Feestgids’ zien van het 
evenement dat de vier Oirschotse gildes toen organiseerden en waar een grote schare 
gildebroeders uit binnen- en buitenland te gast was. Als illustratie hier een couplet uit het 
welkomstgedicht uit de gids: 
“Laat dan weer uw schilde blinke 
op het oude gild-ornaat, 
vaandels zwaaien, trommen klinke, 
op de oude wijs en maat. “ 
 
Dat sluit aan bij mijn tweede vraag: “Wat zijn de belangrijkste 
tradities van het gilde?” 
Het allerbelangrijkste vindt de hoofdman de onderlinge 
broederschap , hetgeen zich niet alleen uit in plezierig samenzijn  
maar ook in zorgzaamheid voor elkaar, kortom in echte 
vriendschap voor het leven.  Wim attendeert erop dat het gilde 
een schuttersgilde is, hetgeen niet zoals misschien velen denken 
te maken heeft met het schieten in de wedstrijden maar met het 
Oudnederlandse  woord ‘schutten’ dat beschermen betekent. Oorspronkelijk hadden gildes 
namelijk de taak om de bevolking te beschermen en zij kunnen dan ook gezien worden als een 
soort voorloper van de huidige politie. Als tweede belangrijke waarde van het gilde noemt de 
hoofdman  dan ook de dienstbaarheid aan de Oirschotse gemeenschap en  als derde de  
sportiviteit in de wedstrijden waar menigeen het gilde vooral van kent.  Het ‘Koningsschieten’ dat 
eens in de twee jaar plaatsvindt is daar een goed voorbeeld van. Andere tradities zijn de jaarlijkse 
‘Patroons- of Teerdag’ ter ere van de patroonheilige Sint Sebastiaan en het ‘Begraven met 
gildeneer’ van medebroeders van het gilde.  
Bij deze activiteiten klinken de gildetrommels en zwaaien de ‘vendels’. Persoonlijk vind ik het 
‘vendelen’ en ‘tamboeren’, zoals dat in gildetaal heet, altijd machtig mooi om te zien en te horen! 
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Mijn volgende vraag is: “Hoe ziet de organisatie van het gilde eruit?” 
Het gilde Sint Sebastiaan heeft momenteel ca. 50 actieve leden en wordt bestuurd door ‘de 
overheid’. Idealiter bestaat die uit: de hoofdman (ook wel hopman geheten), de rentmeester, 2  
hoofdmandekens, de vaandrig, de standaardrijder, de keizer, de koning, 2 koningsdekens, de 
tamboer en de archivaris. Het merendeel van deze functies is momenteel  ingevuld hoewel er 
enkele vacatures zijn zoals die van archivaris. 
Voor het bestuur geldt ‘De Caert’ als richtlijn. Wim laat mij het boekje ‘De Caert en Attributen van 
het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot’ zien dat indertijd is geschreven door archivaris van Esch. Hierin 
is een schat aan informatie te vinden over het Sint- Sebastiaansgilde. 
 

Vandaar komen we op mijn laatste  vraag: “Hoe zien jullie de toekomst van het gilde?” 
Op die vraag blijft het even stil. Ik zeg dat ik begrepen heb dat het gilde nog steeds alleen uit 
mannen bestaat en me afvraag of dat wellicht in de toekomst gaat veranderen? Daar krijg ik geen 
sluitend antwoord op. “Dat zou kunnen, je moet natuurlijk met je tijd meegaan”, zegt de 
hoofdman, “We hebben daar met  de leden ook weleens over gesproken maar  daar was toch niet 
iedereen een voorstander van. “ Belangrijk is ook dat het gilde aantrekkelijk blijft voor de jonge 
generatie.  Jonge mensen hebben soms moeite met de vaste bijeenkomsten. Wim meldt dat in de 
laatste jaren  toch maar mooi 5 jongemannen tot het gilde zijn toegetreden! Ze zien de toekomst 
dan ook met vertrouwen tegemoet.  
 
Aan het einde van het interview komen nog de oude Gildeboeken op tafel die altijd veilig 
weggeborgen liggen in de grote kluis. Voorzichtig bladeren we er even doorheen. Het alleroudste 
Gildeboek gaat zelfs helemaal terug naar de 16e eeuw. Ik kijk er begerig naar en zou er zo een paar 
uur in weg willen duiken maar de tijd voor het interview is helaas al weer om. Maar ik mag best 
nog eens terugkomen, verzekeren de heren mij en ze geven meteen even aan dat ook andere 
belangstellenden welkom zijn voor een bezoekje, waarvoor men via de site een afspraak kan 
maken. Ik ga zeker nog eens terug, misschien zit er in die oude Gildeboeken wel stof voor een 
mooi artikel in ons tijdschrift ‘Van den Herd’. 
 
Als uitsmijter wil ik u de anekdote niet onthouden die hoofdman Karel 
Smetsers smeuïg vertelt over het jaar 1951 met de boerenovertrek van 
hoofdman Jan Peeters. Die had voor de verhuizing naar zijn ouderlijk 
huis in de Koestraat drie karren volgeladen, waaronder een echte 
‘malle Jan’. Die laatste werd gebruikt om de zware kluis uit huis te 
takelen die Peeters per se wilde meenemen naar zijn nieuwe 
woonplek. De kluis was loeizwaar en iedereen dacht: “Wat moet daar wel niet allemaal aan zilver 
van de Guld inzitten?” Maar later bleek dat de toenmalige hoofdman ook niet vies was van een 
grap en de kluis volgeladen had met grote zware basaltstenen! Wie hier meer van wil weten moet 
maar eens het boek ‘Verguld met de Guld’ opslaan waarin ons aller mede heemkunde lid wijlen 
Theo van de Loo op zijn onnavolgbare manier uitgebreid verslag doet van dit gebeuren.  
 
Maria van Deutekom 
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Studiereis ’Market Garden’:  zaterdag 28 september 2019 
 
Zoals u in een eerdere mail al hebt kunnen lezen is de datum van de jaarlijkse studiereis van 
Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’  verschoven van 7 september naar zaterdag 28 
september a.s.  
 

De aanleiding hiervoor was dat de reiscommissie bij de controle 
van de Marketgardenroute met enkele tegenvallers werd 
geconfronteerd. Zo bleek het Airborne Museum in Oosterbeek op 
7 september niet bereikbaar in verband met de Airborne 
Wandeltocht waaraan ca. 30.000 wandelaars deelnemen en het 
Bevrijdingsmuseum in Groesbeek is net totaal vernieuwd en 
heropend met extra drukte als gevolg hetgeen niet ideaal is voor 
een (rustige) rondleiding. Helaas is dit in eerdere gesprekken niet doorgegeven.  
 
De reiscommissie heeft hierdoor helaas moeten besluiten de grote studiereis te verzetten naar 
zaterdag 28 september as. Het programma van de studiereis blijft gelukkig intact. Alleen is het 
diner niet bij de Schutskuil, maar bij de Stapperij aan de Spoordonkseweg.  
 
Onze verontschuldigen voor de overlast en we wensen alle deelnemers een leerzame en 
genoeglijke excursie. 
 
Het reiscomité,  
Toon van de Looij, Jan Kuijpers en Christ Oomen 

 
 

Lezing 17 oktober 2019 in ‘Harmoniezaal’: 

‘Dansen met de vijand, het oorlogsgeheim van tante Roosje’ 
 

Donderdag 17 oktober a.s. organiseert heemkundekring ‘De 
Heerlijkheid Oirschot’ de lezing  ‘Dansen met de vijand, het 
oorlogsgeheim van Tante Roosje’. Dit ontroerende oorlogsverhaal 
wordt gepresenteerd door Paul Glaser en start om 20.00 uur  in de 
‘Harmoniezaal’ van Restaurant De Burgemeester, aan de Markt in 
Oirschot. 
 
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 Amsterdam, 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.  
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Ze wordt slachtoffer van verraad door haar eigen man. Het plaatst haar voor grote en soms 
onmogelijke dilemma’s. Roosje komt terecht in zeven concentratiekampen. Ze leeft met haar hart, 
vecht met haar verstand en weet met lef op geheel eigen wijze de uitdagingen en ellende van de 
oorlog te overwinnen.   
 

In Auschwitz leert Roosje SS’ers dansen en de bijbehorende 
etiquette.  
Ze verliest alles maar niet haar moed en blijft trouw aan 
haar karakter. Ze krijgen haar niet klein.  
 
Met zijn multimediale presentatie (foto’s, filmclips, 
brieffragmenten, vertelling) brengt Paul het schokkende, 
ontroerende en meeslepende verhaal van zijn tante echt 
helemaal 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 

 
De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Heemkundekring Oirschot. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom; voor hen geldt een entreebedrag van € 4,-. De lezing start om 20.00 uur in ‘de 
‘Harmoniezaal’ van restaurant de Burgemeester, Markt 21, Oirschot.  

 
 

Opsporing verzocht: ‘twee raadsels’  
 
Dit jaar vinden er diverse activiteiten plaats in het kader van’75 jaar vrijheid’ en wordt ook in de 
media aan dit onderwerp veel aandacht geschonken.  
Zo is er een fietsroute langs sporen van de Tweede Wereldoorlog die zeer populair is; er is een 
tentoonstelling in Museum ‘De Vier Quartieren’ en er liggen nog andere bijzondere activiteiten in 
het verschiet. En dan is er natuurlijk de website https://tweedewereldoorloginoirschot.nl waarin 
we bijna dag-aan-dag de angstige maanden september en oktober van 1944 kunnen volgen aan de 
hand van dagboeken die wij in ons heemarchief hebben.    
 
We hebben op allerlei manieren de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in ons dorp 
doorgespit en vanuit allerlei beschouwingen zijn er twee vragen naar boven komen borrelen 
waarop we geen antwoord hebben kunnen vinden.  
 
Op de eerste plaats de Miekoeksebrug. De brug die er nu 
ligt, die fantastische en monumentale Baileybrug, is van na 
de oorlog. Maar vóór de oorlog lag er ook al een brug. En 
het gekke is: we kunnen nergens een foto of afbeelding 
vinden van die eerste Miekoeksebrug. In de eerste 
vergadering van de Oirschotse gemeenteraad van na 10 mei 
1940 wordt gesproken over het repareren van de 
ophaalbrug (de Heuvelse brug) en de ‘twee hoge bruggen’.  

http://youtu.be/lhNuC4XICFQ
https://tweedewereldoorloginoirschot.nl/
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Voor zover we kunnen nagaan had de oude Miekoeksebrug dezelfde brughoofden als de Hoge 
Brug bij de Kanaalstraat (zie foto). Je zou dus denken dat die brug hetzelfde was als de brug in het 
centrum. Maar we weten het niet zeker. Wie kan ons helpen aan een foto of afbeelding van die 
eerste Miekoeksebrug?  
 
Dan het volgende. Heemlid Jacques Hems vertelde dat er vlak na de oorlog jaarlijks een 
bijeenkomst was om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat werd gedaan 
in de Gasthuisstraat, op de hoek met het Noijenstraatje. Daar is een kleine ‘tip’ waar nu bomen 
staan en kennelijk werd daar eens per jaar een tijdelijk (houten?) monument geplaatst. Op 4 of 5 
mei kwam daar de harmonie, waren er bruidjes vanuit de parochie en was er een 
herdenkingsceremonie. Dat heeft geduurd tot half jaren ’50, toen de kapel van de H. Eik de 
officiële herdenkingsplek werd. We hebben documenten die refereren aan dit ‘voorlopige 
oorlogsmonument’ (zo noemde de Commissie die ermee belast was dit tijdelijke monumentje) en 
die dateren van 1950, maar helaas geen enkele foto. Alle informatie die  we via het e-mailadres 
van de heemkundekring kunnen ontvangen is welkom. 
 
Namens de gemeentelijke werkgroep WO2, 
Arthur de Vries (06-21532274)     

 
Verslag ‘Bijeenkomst Kleinood’ 1 augustus 2019 

 
1 augustus jl. vond op de hoge Oirschotse Heiligendag weer de jaarlijkse studiemiddag van 
projectgroep ‘Kleinood’ plaats, naar een idee hiervoor uit 2006 van Theo van de Loo.  
Ook tegenwoordig blijkt het beschermen van kleine zaken in het monumentale Oirschot nog 
steeds hard nodig. 

Dit keer ging de aandacht uit naar de thema’s : ‘Gevel-madonna’s’ en ‘Oude muren’. 
In een bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u een opgemaakt verslag van de bijeenkomst met veel 
beeldmateriaal. Een aanrader! 

 

Voorstel Heemkundekring voor ‘Rabo ClubSupport actie’  
 

Ieder jaar organiseert de Rabobank de ‘Rabo ClubSupport actie’ 
waarvoor allerlei clubs en verenigingen uit een plaats voorstellen 
in kunnen dienen. Op basis van het aantal stemmen wordt een 
bepaald bedrag ter beschikking gesteld om de voorstellen te 
realiseren. Iedereen die lid is van de Rabobank kan op de 
voorstellen een stem uitbrengen.  
 
Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ heeft dit jaar “De organisatie van de jaarlijkse 
Brabantse Heemdagen in Oirschot” als voorstel ingediend. Twee dagen vol activiteiten voor leden 
van Heemkundekringen uit heel Brabant waarin zij kennis kunnen maken met het unieke erfgoed 
van Oirschot. Wie weet een mooiere actviteit om ons erfgoed in heel Brabant te promoten? 
 
Van 27 september tot 11 oktober a.s. kan iedereen die lid is van de Rabobank stemmen op de 
voorstellen. Pak uw kans en breng uw stem uit op het voorstel van heemkundekring ‘De 
Heerlijkheid Oirschot’ met twee mooie Brabantse heemdagen als resultaat!  
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Archeologieproject ‘Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud’  

 
In het voorwoord van deze Nieuwsbrief doet onze voorzitter een oproep voor deelname aan het 
archeologieproject ‘Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud’. Hier volgt wat meer 
informatie over dit mooie project. 
 
In dit project dat een onderdeel is van het internationale gemeenschapsarcheologie project 
‘CARE’(Community Archaeology in Rural Environments) gaat men samen met bewoners op zoek 
naar de geschiedenis van enkele dorpen in Het Groene Woud.  
In een gemeenschappelijk archeologisch onderzoek wordt op verschillende locaties in en om het 
dorp een reeks kleine proefputjes gegraven. Aan de hand van het vondstmateriaal dat aldus wordt 
verzameld, kunnen we ons een eerste beeld vormen van de plaats en omvang van bewoning op 
verschillende momenten in de tijd.  
De eenvoud van de methodiek maakt het mogelijk dat iedereen mee kan doen, jong en oud, in het 
dorp of zelfs vanuit de eigen achtertuin. Deskundige archeologen zullen dit proces begeleiden en 
uiteindelijk samenbrengen tot een nieuw verhaal.  
 
Het onderzoek in het Groene Woud staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een 
internationaal programma met partners in Engeland, Tsjechië, Polen en Nederland. Daarmee leren 
we niet alleen nieuwe dingen over de geschiedenis van het eigen dorp, maar horen we ook over 
ontdekkingen van gemeenschappen over de grens. 
 
De aftrap van het project ‘Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud’ vond plaats op zondag 
28 april jl. in de Tiendschuur van hoeve ‘De Hagelaar’ in Aarle. En zoals u in het Voorwoord van 
deze Nieuwsbrief kunt lezen zijn her en der, zoals in Gemonde, ook al graafwerkzaamheden 
gestart.  
 
Onze heemkundekring neemt ook deel aan dit  boeiende project en wil graag in het komend 
voorjaar een opgravingsweekend in Oirschot organiseren. En zoals vaak staat of valt het succes 
van zo’n activiteit bij de gratie van actieve vrijwilligers.  
Wij doen dan ook een enthousiaste oproep aan iedereen die interesse heeft in de geschiedenis 
van Oirschot om mee te doen aan dit boeiende archeologische project.  
 
 

Uitgaven en mededelingen 

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

 
 

2) Al eens rond gekeken op de nieuwe site van onze Heemkundekring? Dat kan via deze link: 
www.deheerlijkheidoirschot.nl  
 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
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3) Tussen 1894 en 1928 was mr. Arthur E.J. baron Van Voorst tot 
Voorst Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Van een 
van zijn taken, het regelmatig bezoeken van alle gemeenten in de 
provincie, hield hij een dagboek bij, waarin de smeuïge 
opmerkingen niet van de lucht zijn. Het BHIC (Brabants Historisch 
Informatie Centrum) heeft al zijn aantekeningen nu online gezet, 
een uniek stukje Brabantse geschiedschrijving: ‘Door de ogen van 
de Commissaris van de Koningin’ 
 

4) 21 en 24 september as organiseren Stichting Straat, Factorium Podiumkunsten en 
Stadsmuseum Tilburg in Berkel-Enschot studiedagen over : 'De waarde van het bewaren'. 
Hier komen vragen aan de orde die spelen bij heemkundige verenigingen. Voor meer info 
zie: Kijk en praat mee 
 

5) Dinsdag 1 oktober as organiseert het Tongerlohuys van 14 tot 17 uur een college over ‘De 
taal van Brabant’ in  theater ‘De Kring’ in Roosendaal met sprekers: Jos Swanenberg en 
Marc van Oostendorp. Kosten €15,-.  Kaartjes zijn te bestellen op de website van theater de 

Kring. 

 
 

Erfgoedcentrum De Ravenpoort 
 

Openingstijden: Maandag- en donderdagavond van 18.30 – 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 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 28-09-2019 Grote studiereis heemkundekring: ‘Marketing Garden’ 

 

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’ 

 

  

 

https://stadsmuseumtilburg.nl/activiteiten/de-waarde-van-het-bewaren/
https://www.dekringroosendaal.nl/programma/de-taal-van-brabant-erfgoedcollege/01-10-2019-14-00/
https://www.dekringroosendaal.nl/programma/de-taal-van-brabant-erfgoedcollege/01-10-2019-14-00/
mailto:marinapasmans@hotmail.com

