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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020 
 

Voorwoord  
 

Bijna 80 leden waren op 16 januari bijeen in ’t Vrijthof voor de 
jaarvergadering van onze vereniging. Misschien niet de meest boeiende 
bijeenkomst uit ons jaarprogramma, maar de grote opkomst toont aan dat 
onze leden een grote betrokkenheid hebben bij de Heemkundekring. De 
aanwezigen hoorden het jaarverslag van de secretaris en van de 
penningmeester, stemden voor de nieuwe statuten en (na enige discussie) 
ook voor een contributieverhoging van € 2,50. Ook werden er twee nieuwe 

bestuursleden gekozen, Anneke en Charles, die we veel succes wensen. Bovendien werd de 
Heemprijs uitgereikt, die in ontvangst werd genomen door Tineke de Kok, voor het boek 
over haar man Louis de Kok, die ze samen met Marie-Louise van Bemmelen en John 
Putmans heeft geschreven. Ook de ouders van John waren bij de uitreiking aanwezig. 

 
Omdat het vereiste quorum van twee-derde van de stemgerechtigde leden ontbrak, wordt 
de statutenwijziging op 20 februari nogmaals in stemming gebracht op een speciaal 
daarvoor uitgeschreven ledenvergadering voorafgaand aan de eerste lezing van het jaar, 
over Napoleon, die ook op die datum valt. We hebben een druk jaar voor de boeg, met als 
hoogtepunt de Brabantse Heemdagen, die op 6 en 7 augustus naar Oirschot komen. De 
voorbereidingen zijn inmiddels gestart.  

 
Als u deze dagen boodschappen doet bij de Jumbo krijgt u een setje plaatjes over de 
geschiedenis van Oirschot die u in een fraai verzamelalbum, dat huis-aan-huis is verspreid, 
kunt plakken. Ook een heemkundeproject, waar enkele vrijwilligers de kerstvakantie aan 
hebben besteed.  

 
Samenvattend: het gaat goed met de Heemkundekring, vooral dankzij de betrokkenheid en 
medewerking van onze leden. Waarvoor onze hartelijke dank! 
 
Anton Neggers   
Voorzitter 
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Even voorstellen: 

Nieuwe bestuursleden Charles Boissevain en Anneke Hoeijmans 
 

 
Na mijn pensionering in 2015 zijn mijn vrouw en ik in Oirschot komen 
wonen. Ongeveer halverwege mijn geboorteplaats Eindhoven (1952) 
en Oisterwijk, waar wij zijn opgegroeid. En in het huis waar mijn 
schoonouders dertig jaar woonden. We kennen de omgeving. 
 
Ik ben historicus en werkte bij lokale archieven en musea in het westen 
van het land en de laatste 12 jaar als directeur van de gemeentemusea 
van Deventer. De diverse functies brachten ook 

(bestuurs)lidmaatschappen van lokale geschiedkundige en heemkundeverenigingen met zich 
mee. Over verschillende onderwerpen uit de lokale geschiedenis heb ik gepubliceerd. Het 
laatst over een Eindhovense textielfabriek, die in Oirschot vanaf 1956 de 
dochteronderneming ENTA had op het adres Den Heuvel 20a. Volgens de toenmalige krant 
zat daarin tot die tijd de HAVRO-meubelfabriek. Nu wordt dat pand als industrieel 
monument aangemerkt. 
 
Zowel in mijn werk als daarnaast ben ik altijd bezig geweest met de geschiedenis van mijn 
directe leefomgeving. Die kun je op die manier beter begrijpen, waarderen, beschermen, 
uitdragen en een plek geven in de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Het lijkt mij erg 
leuk en interessant om in Oirschot mijn steentje bij te mogen dragen via de 
heemkundekring. 
 

Mijn naam is Anneke Hoeijmans en ik wil me graag voorstellen als nieuw 
bestuurslid van de Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ in de functie 
van penningmeester.  
 
Sinds februari 2019 ben ik al verbonden aan de Heemkundekring als 
redactielid van het tijdschrift “Van den Herd”. In eerste instantie sprak het 

mij aan om teksten te verwerken, maar na het lezen van alle verhalen raak ik steeds meer 
geïnteresseerd in erfgoed. Er zijn vele lezingen en activiteiten die georganiseerd worden. De 
eerste bestuursvergaderingen heb ik inmiddels bijgewoond en ik sta er versteld van hoeveel 
projecten, zoals studiereizen en lezingen etc., er opgestart worden door enthousiaste leden.  
 
Mijn bijdrage wil ik leveren door de financiële zaken van Jos van Heesch over te nemen.  
Hij heeft dit de afgelopen jaren correct uitgevoerd en heeft deze inmiddels aan mij  
overgedragen. Jos bedankt voor je inzet! 
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Lezing 20 februari 2020:  
 

‘Napoleon 200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid in onze regio’ 
door Jean Dewaerheid 

  
Donderdag 20 februari a.s. vindt in de Harmoniezaal van 
restaurant De Burgemeester de lezing plaats: ‘Napoleon 
200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid voor de regio.’  
 
Jean Dewaerheid behandelt in deze lezing de carrière 
van Napoleon en de gevolgen van zijn beleid voor onze 
gewesten.  
 
De PowerPoint is gebaseerd op een frame van 
bijzondere postzegels met afbeeldingen van Napoleon 
en op de bekende schilderijen van onder andere David, 

Gros en Ingres. 
Een originele ondersteuning waarin Napoleon niet alleen vanuit de positieve kant behandeld 
wordt (wetboeken, oprichten van een degelijk onderwijsnet, moderne administratie), maar 
die eveneens de donkere kant van de heerschappij belicht (dictatuur, conscriptie, 
verfransing, afschaffen van persvrijheid).  
  
Deze lezing legt niet alleen de nadruk op de geniale veldheer en hervormer van Europa. 
Napoleon was ook een dictator, een despoot, de Attila van de 19de eeuw die een spoor van 
vernieling achter zou laten.  
We horen de visie van een Vlaming die 200 jaar later niet wil begrijpen waarom er toen 
zoveel slachtoffers gemaakt werden in de naam van Liberté, Egalité, Fraternité.  
 
Jean Dewaerheid heeft een Master in Germaanse Filologie (ULB 1975). Als germanist was hij 
docent Nederlands-Engels aan de Haute Ecole Lucia de Brouckère in Brussel, departementen 
Marketing en Rechten en meermaals gastdocent in Luik, Gent, Antwerpen, Geel en 
Turnhout. Op internationaal vlak gaf hij geregeld colleges in Frankrijk, Tsjechië, Slovakije, 
Lituanië, Slovenië.  

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.  
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Winnaar Heemprijs 2018: 
 

Boek ‘Leven en werken van Louis de Kok’ 
 

Tijdens de jaarvergadering van Heemkundekring “De Heerlijkheid Oirschot”, op donderdag 
16 januari in ’t Vrijthof de Heemprijs 2019 uitgereikt door de voorzitter van de Heemprijs-
commissie: Arthur de Vries. 
 
Dit jaar waren er drie genomineerden: 
-  Het boek ‘Leven en werken van Louis de Kok’ (door zijn vrouw Tineke de Kok, onder 

redactie van Marie-Louise van Bemmelen en wijlen John Putmans) 
-  Het digitale document www.tweedewereldoorloginoirschot.nl (Han Smits, Bas Hehemann 

en Louis van de Ven), met chronologische notities uit diverse dagboeken over de 
maanden september en oktober 1944, in het kader van 75 jaar vrijheid.  

-   De tentoonstelling ‘Hemeltje Lief’ die in 2019 plaatsvond in Museum ‘De Vier Quartieren’ 
(ingericht door Ineke Strouken) 

 
De jury (bestaande uit Ad van Zelst, Frits Wijn en Alda 
van de Ven) heeft besloten de Heemprijs 2019 toe te 
kennen aan de schrijfster en de redactie van het boek 
‘Leven en werken van Louis de Kok’.  
In dit boek wordt niet alleen de werkzaamheden van 
Louis de Kok (1937-2013) als architect, maar ook als 
man, vader en betrokken Oirschottenaar en 
Beerzenaar belicht. 
 
Het boek is verkrijgbaar bij ’t Bint, maar kan ook in ons erfgoedcentrum ad € 15,- gekocht 
worden. (Bij de heemkamer svp. met gepast geld betalen) 

 

 

Jumbo project ‘Historisch Oirschot’ 
 

Iedereen kent ze wel: de bij de jeugd razend populaire 
Panini-voetbalplaatjes. 
Jumbo in Oirschot heeft nu een heel bijzondere variant 
bedacht. In samenwerking met de heemkundekring is 
22 januari jl. een actie van start gegaan, waarbij in 
totaal 341 afbeeldingen kunnen worden verzameld 
over de historie van Oirschot en Spoordonk. De plaatjes 
worden gratis bij de boodschappen verstrekt. De 

albums voor alle verzamelde afbeeldingen zijn huis-aan-huis verspreid in Oirschot en 
Spoordonk. De actie duurt tot 17 maart.  

 
  

http://www.tweedewereldoorloginoirschot.nl/
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Inmiddels is heel Oirschot natuurlijk gestart met het 
verzamelen van de plaatjes! Op onze website 
www.deheerlijkheidoirschot.nl vindt u veel meer 
informatie over de plaatjes. Heeft u aanvullingen hierop 
of vragen, stuur deze dan naar onze mailbox 
secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl.  
 
We zijn heel benieuwd wie als eerste het boek vol krijgt! 

 
 

 
Uitgaven en mededelingen 

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

 
 

2) Nieuws over de heemkundekring kunt u vinden op de website via deze link: 
www.deheerlijkheidoirschot.nl  

 
3) De regio dag van AVKP (Archeologische Vereniging Kempen en Peelland)vindt dit jaar plaats 

op zaterdag 29 februari (schrikkeldag!) in Best in de Tiendschuur, Hagelaarweg 21. 
Ontvangst vanaf 11.30, met koffie, thee, soep en broodjes. Vergadering zoals gebruikelijk 
van 12.00 tot 14.00 uur. ’s Middags bezoeken we de Aarlese Hoeve, Oirschotseweg 117,  de 
tot nu oudst bekende nog bestaande boerderij van West-Europa. Voor meer informatie zie: 
www.awn-archeologie.nl Aanmelden kan tot 18 februari as. via: awnafdeling23@gmail.com 
of telefonisch: 040–2415 910. 

 
4) Eindelijk is het zover: de natuurbrug over het spoor tussen 

Boxtel en Eindhoven is klaar! Eenmalig mogen mensen 
boven op de natuurbrug een kijkje nemen, daarna is de brug 
het alleenrijk voor alle dieren van Het Groene Woud. 
Brabants Landschap organiseert in samenwerking met 
ProRail op zaterdag 8 februari 2020. van 11.00 tot 17.00 uur 
een open dag. Iedereen die wil, kan een kijkje komen 
nemen! Het is midden in de natuur, dus kom op de fiets, of parkeer je auto bij de 
toekomstige Natuurpoort Het Groene Woud in De Vleut in Best en rijd mee met de 
pendelbus. 

 
5)  Op woensdag 5 februari 2020 (20.00-22.00 uur) geeft archeoloog Jan Roymans in het 

Erfgoedhuis Eindhoven (Gasfabriek 2) een lezing over de bewoningsgeschiedenis en het 
militair erfgoed in het dal van Groote Beerze en de Landschotse Heide. Voor meer informatie 
kunt u mailen naar: awnafdeling23@gmail.com  

  

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
mailto:secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl
http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
http://www.awn-archeologie.nl/
mailto:awnafdeling23@gmail.com
mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://hetgroenewoud.m1.mailplus.nl/nct4500001/r7yN7iqR9pEIHjd
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6)  Op zaterdag 14 maart 2020 vindt in het Utrechts Archief de nationale paleografiewedstrijd 
plaats. Van 23 jan. t/m 20 febr. zijn er voorrondes. Aan het project erken mee: Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC), Regionaal Archief Tilburg, Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven, Het Utrechts Archief, Noord-Hollands Archief, Regionaal Historisch 
Centrum Limburg, Zeeuws Archief en Rijksarchief Hasselt. Voor meer informatie zie: 

www.watstaatdaar.nl en www.hetutrechtsarchief.nl   

 

7)  Vanaf maart 2020 is een bezoek aan Nationaal Monument 

Kamp Vught, Oorlogsmuseum Overloon, Bevrijdende 

Vleugels in Best en het Biesbosch MuseumEiland éxtra 
bijzonder. Tijdelijke kunstinstallaties van gerenommeerde 
kunstenaars zorgen voor een unieke beleving. De kunst gaat 
een bijzondere verbinding aan met de locatie waardoor je 
op jouw manier kunt stilstaat bij 75 jaar vrijheid.  

 
8)  Op 6 en 7 juni 2020 vindt in heel Nederland de ‘SamenLoop voor Hoop’ plaats. Gedurende 

een 24-uurs wandelestafette lopen deelnemers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk 
team altijd iemand aan het wandelen is. Ook Oirschot doet aan dit KWF evenement mee. 
Meld je aan als teamcaptain en roep andere leden, familie en vrienden  op om samen een 
team te vormen van minimaal 15 personen. Kijk voor meer info en om in te schrijven op: 
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/noord-brabant/oirschot-2020/  

 
 

Erfgoedcentrum De Ravenpoort 
 

Openingstijden: Maandag- en donderdagavond van 18.30 – 21.00 uur 
 

Er blijft 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 voorjaar 2020 

(Let op: Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk!) 

  

Do 20-02-2020 
Lezing ‘Napoleon 200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid in onze 

regio’ in ‘Harmoniezaal’ De Burgemeester 

 

Do 19-03-2020   Lezing ‘De archeologie van stad en platteland in de Kempen 1100-1650’ 

          in ‘Harmoniezaal’ de Burgemeester  

 

Do 16- 04-2020 
Lezing ‘Een galerij van Brabantse dokters’ in ’Harmoniezaal ‘ de 
Burgemeester 

 

http://www.watstaatdaar.nl/
http://www.hetutrechtsarchief.nl/
https://crossroads4045.us15.list-manage.com/track/click?u=47921e09c14d6237297881a55&id=89312827e0&e=44091226a1
https://crossroads4045.us15.list-manage.com/track/click?u=47921e09c14d6237297881a55&id=89312827e0&e=44091226a1
https://crossroads4045.us15.list-manage.com/track/click?u=47921e09c14d6237297881a55&id=cc05feed51&e=44091226a1
https://crossroads4045.us15.list-manage.com/track/click?u=47921e09c14d6237297881a55&id=f596421e9a&e=44091226a1
https://crossroads4045.us15.list-manage.com/track/click?u=47921e09c14d6237297881a55&id=f596421e9a&e=44091226a1
https://crossroads4045.us15.list-manage.com/track/click?u=47921e09c14d6237297881a55&id=75d780ca55&e=44091226a1
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/noord-brabant/oirschot-2020/
mailto:marinapasmans@hotmail.com
https://crossroads4045.us15.list-manage.com/track/click?u=47921e09c14d6237297881a55&id=9dc7d21177&e=44091226a1

