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NIEUWSBRIEF  APRIL 2020 
 

Voorwoord  
 

 Mr Aert Sgraets, secretaris van Oirschot, hield tussen 1585 en 1594 een 
kroniek bij van bijzondere gebeurtenissen in zijn woonplaats. 
Over de maand mei van het jaar 1587 noteert hij: den gemeynen man at 
alleen spooryen broot daeruyt vele sieck ende pestilentien quamen, want 
daer het volck geode spyse begost te eeten syn gevoerden voer doot 
gebleven, ende de peste is in allen hoecken dat allen dage (Best 
uytgescheyden) ten minste ses off seve lycken. 

(De gewone man at alleen spurrie brood, waarin veel ziektekiemen zaten, want ofschoon er 
weer gezond voedsel beschikbaar was zijn veel mensen gestorven. De pest was overal zodat 
dagelijks (met uitzondering van Best) ten minste zes of zeven mensen overleden). 
 
Net als oorlog hoorden epidemieën bij het leven van onze voorouders. Uit de geschiedenis 
zijn veel voorbeelden bekend van dodelijke ziektes die in een relatief korte tijd soms 
miljoenen mensen levens eisten. Het meest berucht is de builenpest, ook wel de zwarte 
dood genoemd, die tussen 1347 en 1351 aan bij een-derde van de Europese bevolking het 
leven kostte. Dat waren zo’n 25 miljoen mensen! Nadien kwam de pest nog vele malen 
terug. En berucht is ook de Spaanse griep, die in 1918 en 1919 meer levens eiste dan het 
dodental van de Eerste Wereldoorlog. 
 
Bij de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 (coronavirus desease 2019), waar we nu 
ineens allemaal middenin zitten, zouden onze voorouders dan ook hun rozenkrans hebben 
gepakt, kaarsjes hebben gebrand bij Onze Lieve Vrouwe van de Heilige Eik en veel, heel veel 
hebben gebeden, in de hoop dat de verschrikkelijke ziekte hun huis voorbij zou gaan. 
 
Natuurlijk zijn de omstandigheden van de corona pandemie niet geheel te vergelijken met 
een pestuitbraak in de zestiende eeuw. Ofschoon er nog geen medicijn is tegen het huidige 
virus, zijn de hygiënische en medische omstandigheden in onze tijd duizendmaal beter dan 
in 1587, is de overheid alerter in het afkondigen van maatregelen om verspreiding van het 
virus tegen te gaan en worden we, dankzij (en soms ondanks) de media veel beter 
geïnformeerd. Maar voor de patiënten en de nabestaanden van alle overledenen is dat maar 
een schrale troost. 
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Het coronavirus raakt ook onze heemkundekring. Alle activiteiten tot aan de zomer zijn 
gecancelled, en ook de Brabantse Heemdagen, die op 6 en 7 augustus zouden plaatsvinden, 
zijn in overleg met het bestuur van Brabants Heem met een jaar uitgesteld. De ruilbeurs voor 
de Jumbo spaaraktie is tot nader order uitgesteld: u ontvangt uiteraard bericht waar en 
wanneer deze wel weer plaats kan vinden. En ook de nieuwsbrief is deze maand 
buitengewoon kort. 
 
Ondertussen blijven we zoveel mogelijk binnen, bewaren we een sociale afstand (‘social 
distance’ heet dat tegenwoordig) en hopen we zo de onzichtbare vijand te verslaan. We 
maken er met elkaar het beste van! 
 
Het zijn bizarre tijden: zelfs mijn vader van 91 jaar geeft toe dat hij dit nog nooit in zijn leven 
heeft meegemaakt. 
 
Laten we met elkaar hopen dat alle maatregelen ervoor zorgen dat we de verspreiding van 
het virus weten terug te dringen. Ondertussen gaan onze gedachten uit naar al degenen die 
ziek worden, degenen die overlijden en hun nabestaanden. Wij wensen u in deze moeilijke 
periode veel sterkte! 
 
Blijf gezond! 
 
Anton Neggers   
Voorzitter 

 
 

 

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  

 
 

Erfgoedcentrum De Ravenpoort 
 

Het Erfgoedcentrum De Ravenpoort is voorlopig gesloten. Zodra het weer mogelijk is, laten we 
u dit weten. 

 
 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/

