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NIEUWSBRIEF oktober 2020 
 

Voorwoord  
 

Wanneer onze voorouders werden getroffen door tegenslag als ziekten en 
aandoeningen was er een remedie die in onze tijd helaas niet meer bestaat: ze 
gingen bidden tot een beschermheilige die zich speciaal met die ziekte 
bezighield. De keuze was werkelijk enorm: Sint Blasius tegen (hoe kan het 
anders) blaasziekten, Sint Laurentius tegen huidziekten, Sint Antonius tegen 
scheurbeuk en Sint Job tegen aambeien. Het Algemeen Dagblad schreef laatst 
dat de heilige Corona van oudsher de beschermheilige was tegen epidemieën. 
Sint Corona was een martelares uit de tweede eeuw na Christus. Haar 

feestdag is op 14 mei. Ze is de beschermheilige van gokkers en schatzoekers, maar tot voor kort 
zeker niet van Coronapatiënten.  
 
Welke heilige zouden we dan moeten aanroepen in deze epidemie? Volgens de meeste 
bronnen zijn Sint Cosmas, Sint Eligius (Gillis) en Sint Remigius de beste kandidaten. En ook Sint 
Rochus maakt een goede kans: hij geldt als beschermheilige tegen besmettelijke ziekten van 
mens en vee in het algemeen en tegen de pest in het bijzonder. Maar Sint Corona is natuurlijk 
ook best een logische keus, en waarom zou zij er negentien eeuwen na haar dood niet een klus 
bij kunnen krijgen? 
 
Wij zijn klaar met corona, maar corona is nog niet klaar met ons, volgens de regering. De 
nieuwe maatregelen tegen de tweede golf grijpen opnieuw enorm in op onze persoonlijke 
levenssfeer en zelfs op onze lichamelijke integriteit. Maar zolang het virus niet bedwongen is 
zullen we ons leven moeten aanpassen, ter bescherming van onszelf maar vooral ook van de 
kwetsbare medemens. In deze nieuwsbrief leest u wat de nieuwe maatregelen betekenen voor 
de activiteiten van onze kring. Wij gaan er vanuit dat iedereen zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid zal nemen. 
 
Maar een schietgebedje tot een beschermheilige kan natuurlijk nooit kwaad: u kunt kiezen uit 
velen.  
 
Anton Neggers   
Voorzitter  
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Rabo Club Support 2020 
 
Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot doet ook dit jaar 
weer mee met Rabo ClubSupport 2020. Net als eerdere 
jaren kan iedereen die lid is van de Rabobank zijn stem 
uitbrengen op diverse Oirschots clubs waarvan de 
heemkundekring er eentje is. Als bestedingsdoel heeft het 
bestuur het project Grenspalen gekozen.  
 
Vanuit het project Grenspalen zijn in het verleden alle oude grenspalen en grensmarkeringen 
van Oirschot hersteld en een aantal nieuwe palen geplaatst. Ook werd een fiets- en 
wandelroute van ca 65 km ontworpen die langs alle grenspunten voert.  
In 2020 is de werkgroep gestart met een update waarbij de hele route wordt nagelopen en daar 
waar nodig herstelwerkzaamheden worden verricht. Tevens worden alle grenspalen voorzien 
van nieuwe naamplaatjes. Daarnaast wordt een nieuw aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk 
informatieboekje uitgegeven compleet met plattegrond, routebeschrijving en interessante 
historische achtergronden.   
 
Zo wil Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot bij inwoners en toeristen de interesse voor dit 
deel van het unieke cultureel historisch erfgoed stimuleren. 
  
Als u de Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ wilt helpen om het bestedingsdoel te 
realiseren ga dan tussen 5 en 25 oktober a.s. naar de website van de Rabobank : 
www.rabobank.nl/clubsupport en breng uw stem uit op de heemkundekring.  
Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag, dus iedere stem telt!  
 
Alvast bedankt voor uw steun! 

 
 

Reminder Lezing 15 oktober 2020  
‘Volksverhalen over heksen en hun oorsprong’ Maria van Deutekom 

 
Donderdag 15 oktober as. vindt in Café ‘t Vrijthof de lezing: 
‘Volksverhalen over heksen en hun oorsprong’ plaats. Maria 
van Deutekom gaat in deze lezing in op de volksverhalen over 
heksen die ook in Brabant lang heel talrijk waren. Deze 
verhalen hebben een traditie die teruggaat tot in de verre 
middeleeuwen en je vraagt je af waar al die verhalen vandaan 
komen?  

                                                                                                                                                                     
     Allereerst komt in de lezing aan de orde wat we onder een           Onderzoek heks, Thompkins Matteson 1853 

heks verstaan en welke beeldvorming er zoal is over heksen. Uiteraard kan de heksenvervolging 
die in Europa in het verleden plaatsvond, en waar ook Nederland en Brabant niet van 
gevrijwaard bleven, hierbij niet onbesproken blijven.  
 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
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Vervolgens zoomen we in op de rol die heksen spelen in volksverhalen en geven daarvan een 
aantal tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Zo leert u o.a. hoe je een heks kunt 
herkennen en hoe hun betovering valt te doorbreken. Hierbij komen ook volksverhalen over 
heksen uit de Kempen aan bod . 

 
En last but not least worden nieuwe gegevens aangedragen over het ontstaan van het 
vertrouwde huidige heksbeeld op basis van recent onderzoek naar de schilderijen van Pieter 
Bruegel de Oude.  
De lezing wordt gelardeerd met afbeeldingen en voordracht van verhaalfragmenten.  
 
Maria van Deutekom is van huis uit docent Nederlands en Theater en was werkzaam in het 
hoger beroepsonderwijs. Voor het tijdschrift ‘Van den Herd’ van Heemkundekring ‘De 
Heerlijkheid Oirschot’ schreef zij enkele artikelen over dit onderwerp. Maria geeft lezingen en 
schrijfcursussen en is actief als theaterregisseur. Ze schrijft verhalen en vertelt die voor publiek.  
 
De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Heemkundekring Oirschot. Ook niet-leden zijn 
welkom tegen entree van € 4,-. De lezing start om 20.00 uur in Café ‘t Vrijthof.  

 
Om e.e.a. coronaproof te laten plaatsvinden dient u voorafgaand te reserveren via een mailtje 
naar het secretariaat: secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl waarin u doorgeeft met hoeveel 
personen u de lezing wilt bezoeken. Er geldt een maximum van 30 bezoekers. 
Momenteel geldt het advies in openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen.  
(Bij binnenkomst en verlaten van een locatie zet u dat op en als u zit kan het weer af.) 
 

 
Een kaartje uit vroeger dagen 

 
Wist u dat er vroeger door ons ‘Brabant Heem’ heuse 
werkkampen voor heemleden georganiseerd werden?  
Van Johan Vrancken ontvingen wij een oude kaart uit 1953 met 
een uitnodiging voor deze activiteit.  

Scan voorkant van de kaart 

De tekst op de achterkant luidde: 
 

Stichting “Brabants Heem” Kring : “De Heerlijkheid Oirschot” 
1e Lustrum, Werkkampen 5 - 8 aug. 1953 

Koffietafel aangeboden door het Gemeentebestuur van Oirschot 

 
  

mailto:secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl
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 ‘Onderling Veefonds’ Oirschot/Straten 
 

Archief 
Afgelopen maand werd ons het archief van het 
Onderling Veefonds Oirschot/Straten aangeboden. 
Het archief bestrijkt de periode 1911 – 2001. Alleen 
het kasboek bestrijkt de periode 1911-1953, maar 
daarin zijn dan wel de notulen van de jaarverslagen 
opgenomen. De overige archiefstukken zijn van na 
de Tweede Wereldoorlog. Het archief is gevormd 
door P.M. van der Hamsvoort, die ongeveer de 
laatste dertig jaar van het bestaan van het Veefonds 
in het dagelijks bestuur zat.  
Bladerend in de handgeschreven cahiers, kasboeken, schriftjes en correspondentie lijkt het wel 
of alle namen van typisch Oirschotse families voorbij komen.  
 
(Het plaatje laat de openingspagina zien van het eerste kasboek met jaarverslagen (fragment), 1911) 
 
Na een eerste inventarisatie hebben wij het archief – mede op wens van wijlen de heer Van 
Hamsvoort – aangeboden aan het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, waar ook de 
gemeentelijke archieven van Oirschot worden beheerd.  

In diverse regionale archiefbewaarplaatsen zijn archieven van veefondsen aan te treffen. Zij 
verschaffen belangrijke informatie over de welstand van de agrarische bevolking in een 
plattelandsdorp. Het RHC Eindhoven heeft het archief inmiddels geaccepteerd en binnenkort is 
het aldaar te raadplegen. 
 
Veefondsen 
De oprichting van de vele landelijke veefondsen werd 
geregeld in de Wet tot voorkoming en afwending van de 
runderpest van 26 december 1799. Een Veefonds voorzag 
in de mogelijkheid om bij het uitbreken van 
de veepest veehouders schadeloos te stellen wanneer het 
nodig was om hun aangetaste runderen af te maken, om 
zo een verdere uitbreiding van de besmetting te 
voorkomen. Alle veehouders dienden bij te dragen aan de 
vorming van zo’n fonds door het betalen van een bepaald 
bedrag per dier. In 1806 werd deze bijdrage, in feite een 
vorm van belasting, uitgebreid tot paarden en schapen.         Overzicht geruimde dieren met aandoening,1971 

 

Vooral de kleine boeren hadden het in het begin van de twintigste eeuw moeilijk. Vandaar dat 
er toen vaak nog een gemengd bedrijf werd uitgeoefend. Men deed wat aan landbouw en hield 
varkens, kippen en koeien. Vooral de koeien vormden het duurste onderdeel van de veestapel. 
Als een koe ziek werd of dood ging, betekende dat een strop die vrijwel geen enkele eigenaar 
kon dragen. Vandaar dat veel boeren in de gemeente de koppen bij elkaar staken en een 
vereniging tot onderlinge verzekering tegen schade door sterfte onder het vee oprichtten. 

https://www.geheugenvandrenthe.nl/veepest
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Omdat diverse commerciële verzekeringsmaatschappijen (Achmea bijvoorbeeld) ook 
veeverzekeringen gingen aanbieden, is het Veefonds Oirschot/Straten opgeheven in 2001. 
 

Oirschot/Straten 
In de statuten en het huishoudelijk reglement uit 1951 is te lezen dat het Onderling Veefonds 
een onderlinge waarborgmaatschappij is met als officiële naam Onderlinge Veeverzekering van 
de afdeling Oirschot / Straten van de NCB. Het verzekeringsfonds is een instelling van de 
Rooms-Katholieke Boerenbond. Het doel is het door veehouders gezamenlijk dragen van 
schade, die is ontstaan door het sterven of onbruikbaar worden van vrouwelijk rundvee. Het 
vee moet dan wel bij het Veefonds verzekerd zijn en in eigendom toebehoren aan de boer. In 
april en oktober wordt het vee geteld en gewaardeerd voor de premiebetaling en de uitbetaling 
in geval van een calamiteit. 
Om de kosten van het Veefonds te dekken, wordt halfjaarlijks een omslag vastgesteld. Dat is 
een bepaald percentage van de waarde van elk verzekerd dier. De boer moet dit bedrag binnen 
veertien dagen betalen. Wanneer een boer een nieuwe koe koopt dan moet hij zijn 
wijkbestuurslid hiervan binnen 24 uur in kennis stellen, waarna binnen acht dagen de nieuwe 
koe door drie bestuursleden op zijn waarde wordt geschat. Bij verkoop, overdracht of sterven 
van het dier houdt de verzekering meteen op. 
Bij ziekte of ongevallen dient de boer zijn wijkbestuurslid hiervan onmiddellijk in kennis te 
stellen. Zo ook in het geval een dier is geslacht dan wel is afgekeurd en in een destructor is 
vernietigd. Dan volgt een uitkering uit het Veefonds. De uitkering bedraagt 80% van de 
geschatte waarde, verminderd met de opbrengst van het gestorven dier. 

 
Charles Boissevain 
 

Heemkundeactiviteiten in tijden van corona 
 
Per 1 september is de Heemkamer in het Erfgoedcentrum weer voor één avond in de week 
opengesteld voor bezoekers, te weten op maandagavond van 18.30 tot 21.00 uur. Het aantal 
bezoekers wordt gelimiteerd tot maximaal 6 personen incl. gastheer/gastvrouw om zo te 
garanderen dat voldoende afstand kan worden gehouden.  
 
Voor de lezingen houden we het Jaarprogramma van 2020 aan. De eerstvolgende lezing 
‘Volksverhalen over heksen en hun oorsprong’ vindt plaats op 15 oktober as. Op 19 november 
as. volgt de lezing ‘Oost-Indisch Doof!’ en op 17 december as. de lezing ‘op alles wel ende 
rijpelijk gelet’.  
De lezingen vinden alle drie plaats in het Vrijthof met inachtneming van de coronarichtlijnen.  
Conform de nieuwste richtlijnen geldt een maximum van 30 personen! U wordt verzocht 
zoveel mogelijk te blijven zitten; drankjes worden door het personeel aan tafel geserveerd. 
Om te garanderen dat het maximum aantal bezoekers niet wordt overschreden dient u 
voorafgaand te reserveren via een mailtje naar het secretariaat van de heemkundekring 
(secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl ) waarin u doorgeeft welke lezing u met hoeveel 
personen wilt bezoeken. Op basis daarvan wordt een reserveringslijst opgesteld. Er wordt op 
toegezien dat het maximum aantal bezoekers niet wordt overschreden. 
 

mailto:secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl
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Verder vragen we u zowel bij het bezoek aan de heemkamer als bij het bijwonen van de 
lezingen steeds de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen, zoals de hygiëne maatregelen, 
thuisblijven bij ziekteverschijnselen en voldoende afstand bewaren.  
Momenteel geldt het advies in openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen.  
(Bij binnenkomst en verlaten van een locatie zet u dat op en als u zit kan het weer af.) 
 
Het is even wennen allemaal maar het verheugt ons u weer te 
ontmoeten! 
 
Namens het Bestuur  
 
 

 

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)  Door Kees van de Biggelaar en Loek van de Hurk is een 2e fotoboek 

uitgegeven over Best met talrijke foto’s over het Best van vroeger. Het boek 
heet: “‘Thuis in Best’ en is verkrijgbaar via Bol.com  

 

4)  René Bastiaanse heeft in september afscheid genomen als 
directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum 
(BHIC) met de lancering van een nieuwe website die allerlei 
artikelen laat zien die in de na-oorlogse woningen in Brabant 
te vinden waren. Leuk om even een kijkje te nemen: 
www.inbrabantstaateenhuis.nl  

 
5)  Heemkundekring Dye van Best organiseert dinsdag 13 oktober as. de lezing “Geschiedenis 

van Philips in vogelvlucht”. Locatie: Prinsenhof Best. Start: 20 uur. Sreker is Sergio Derks, 
conservator van het Philips museum in Eindhoven. Aanmelden kan via: 
secretariaatdvb@gmail.com   

 
6) Woensdag 2 september jl. is in de Gasthuisstraat in Oirschot een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De vondst was beperkt: twee kleipijpen, twee 
fragmenten Raeren en een fragment kogelpot!  

 
7) De Brabantse Orgelfederatie ontvangt binnenkort het certificaat dat de 

Brabantse orgelcultuur geplaatst is op de Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland. Dit wordt de achttiende Brabantse traditie die op de 
Inventaris staat. 

 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
http://www.inbrabantstaateenhuis.nl/
mailto:secretariaatdvb@gmail.com
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Erfgoedcentrum De Ravenpoort 
 

Openingstijd alleen op maandagavond van 18.30 – 21.00 uur 
 
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het Erfgoedcentrum per 1 
september a.s. weer opengesteld voor bezoekers.  
De openstelling is voorlopig beperkt tot 1 in plaats van 2 avonden per week.  
I.v.m. de 1,5 meter afstandsregel wordt het aantal bezoekers gelimiteerd tot 6 personen 
inclusief gastheer/gastvouw. Verder wordt u gevraagd zo min mogelijk op en neer te lopen en 
bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen. (Als u zit kan het weer af.) 

 
Er blijft behoefte aan gastheren en gastvrouwen, die 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 kunnen dit aan Marina 
doorgeven. Dat kan via mail: marinapasmans@hotmail.com (of telefonisch: 0499-574757).  
 
 

 

Activiteitenkalender 2e helft 2020 
(Let op: Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk!) 

 

Do 15-10-2020 
Lezing ‘Volksverhalen over heksen en hun oorsprong’ door Maria van 
Deutekom in het Vrijthof  

 

Do 19-11-2020 
Lezing ‘Oost-Indisch Doof’ door Hanneke Coolen-Kolsters in het 
Vrijthof 

 

Do 17-12-2020 
Lezing ‘Op alles wel ende rijpelijk gelet’ door Anton Neggers in het 
Vrijthof 

 

mailto:marinapasmans@hotmail.com

