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NIEUWSBRIEF november 2020 
 

Voorwoord  
 

 De Brabantse gemeenten Alphen-Chaam, Hilvarenbeek en Oirschot staan in 
de top 10 van meest vermogende gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit 
cijfers van het CBS. In Oirschot ligt het gemiddelde op 229,8 duizend euro, ten 
opzichte van 217,5 duizend euro een jaar daarvoor: een stijging van 5,7%. 
 
Aldus een nieuwsbericht uit het Eindhovens Dagblad van 13 oktober. Goed 
nieuws, zou je zo zeggen. Maar er zit een schaduwkant aan. Want in 
vermogende gemeenten wonen doorgaans geen bevolkingsgroepen met 

weinig vermogen, zoals  jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse 
migratieachtergrond. De plaats op deze ranglijst zegt dus ook iets over de samenstelling van de 
bevolking. Grote steden scoren steevast lager.  
 
Ooit was Oirschot (met Best) de grootste plaats van Kempenland, en een van de grotere 
plaatsen in de Meierij. Volgens de hoofdgeldlijst van 1706 was in dat jaar bijna een derde deel 
van de bevolking arm, dat wil zeggen dat ze bijstand ontvingen van de tafel van de Heilige 
Geest. Ter vergelijking: in Oost- en Middelbeers was dat percentage rond dezelfde tijd 23%, in 
Esch 19% en in Liempde 18%. Alleen in Boxtel (37%) en Oisterwijk (23%) lag dat percentage 
hoger. 
 
Misschien moet ‘inclusie’ een thema worden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Een 
dorp met een rijke geschiedenis verdient een vitale toekomst!  
 
Anton Neggers  Voorzitter  

 

Laatste nieuws activiteiten heemkundekring 
 
Zoals u al via de mail heeft kunnen vernemen, hebben wij door de nieuwe coronamaatregelen 
van de regering helaas het besluit moeten nemen de Lezing ‘Volksverhalen over heksen’ die 
gepland stond op 15 oktober jl. te laten vervallen.  
 
Ook de Heemkamer in het Erfgoedcentrum is vooralsnog vanwege de landelijke maatregelen 
helaas weer voor bezoek gesloten.  
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Inmiddels blijkt dat de sluiting van de horeca naar verwachting nog wel even van kracht zal 
blijven. Het bestuur heeft daarom besloten ook de lezing van 19 november as. ‘Oost-Indisch 
Doof!’ door Hanneke Coolen-Kolsters te laten vervallen.  
 
Wij hopen dat de lezing van 17 december as. ‘Op alles wel ende rijpelijk gelet’ door onze 
voorzitter Anton Neggers wel doorgang kan vinden, maar dat is even afwachten... Hierover 
ontvangt u nader bericht in de Nieuwsbrief van december. 
 
Wij vinden het heel jammer u voorlopig niet te kunnen ontmoeten maar helaas is het niet 
anders. We wensen u allen een goede gezondheid toe en hopen op betere tijden. 
 
 
Namens het Bestuur  
 

 
 

 
Digitale stand van zaken Heemkundekring Oirschot: een update! 

 
Inleiding 
Onze Heemkundekring kan niet om de hedendaagse toepassingen voor het informeren van -  
en communiceren met - elkaar heen. De meesten van ons krijgen de Nieuwsbrief per e-mail en 
struinen het internet af om aan informatie over van alles en nog wat te komen. Ook over de 
geschiedenis van Oirschot. Je stuit dan al  vlug op onze website. Niet alleen om lid te worden of 
het laatste nieuws over de openingstijden van ons erfgoedcentrum of heemkamer te lezen. 
Maar ook en vooral om de oude foto’s te bekijken, de bibliotheek te raadplegen of een 
geboorte- of sterfdatum via de bidprentjes (‘gedachtenisprentjes’) te achterhalen. Om dit 
allemaal mogelijk te maken, moet de informatie uit ons depot en uit de boekenkast worden 
gedigitaliseerd (scannen), beschreven en gekoppeld aan onze website. Daarmee zijn diverse 
leden van onze heemkundekring bezig. 
 
Wie doet wat 
Na het onverwachte overlijden in november 2019 van 
John Putmans, de centrale figuur in dit proces, hebben 
Marie-Louise van Bemmelen, Bas Hehemann en Louis 
van de Ven zich ontfermd over de digitale nalatenschap 
van John. Aan de volgende items werd aandacht 
besteed: 

 Nagelaten bestanden op Johns PC’s, laptop, iPad en 
iPhone. Met hulp van Henk Verbeek werd tot een 
groot deel van deze bestanden toegang                            Bas (links) en Louis in overleg over de in te 

verkregen. Ze zijn inmiddels beschikbaar via de PC’s in                                        scannen foto’s  
de studiezaal. Ze hebben onder meer betrekking op het verenigingsarchief, de collectie, 
onze beeldbank etc.  

 Website van onze Heemkundekring: www. deheerlijkheidoirschot.nl. Bas en Louis hebben 
voorlopig het beheer van de website op zich genomen. 
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 Erfgoed Brabant. Door Bas en Louis is contact gelegd met Erfgoed Brabant. Dit provinciale 
kennis- en expertisecentrum voor erfgoed ondersteunt ons met de diverse technische 
programma’s. Maar onze collectie is ook via hen te vinden. Onze beeldbankbestanden 
werden door middel van bulkverwerking ge-uploadt en zijn beschikbaar op hun en onze 
website. Ook werd overleg gepleegd over de archiefbestanden van ons bestuur en onze 
collectie. Door het bestuur is besloten om onder leiding van Charles Boissevain onze 
archiefbestanden en collectie opnieuw te inventariseren, digitaliseren en op de websites 
van onze Heemkundekring en Erfgoed Brabant te zetten. 

 
TIP: Daar onze gegevens staan opgeslagen in de Brabant Cloud zijn ze ook zichtbaar op de 
website www.brabantserfgoed.nl. Dit is de website van Erfgoed Brabant. Tik bij ‘zoeken’ 
Oirschot in en de site geeft een resultaat van 18.185 items (foto’s, boeken, bidprentjes etc.). 
Dus ook worden de items getoond die wel in de Brabant Collectie zitten maar niet bij ons. Er is 
dus bij andere instellingen ook veel te vinden over Oirschot! 
 

 Beeldbank. Onze huidige digitale fotobestand omvat circa 3.500 items! Bas en Louis 
continueren de inbreng in de beeldbank dit en volgend jaar. 

 Bibliotheek. Door Bas werden alle 1.100 boeken (met de voorzijde 
van de kaft afgebeeld)  gescand en beschreven. Ze zijn te raadplegen 
op onze website en te lezen in onze heemkamer. 

 Archief en verzamelingen. Charles rondt in november een globaal 
overzicht van onze archivalia en documentatie af. Ons depot staat 
vol met archief- en verhuisdozen. Daarna volgt een verzamel- en 
afstootplan. Wanneer dat is goedgekeurd kan het inventariseren, 
digitaliseren en het op de website plaatsen beginnen. Eén of twee 
extra ‘handjes’ bij het laatstgenoemde is/zijn wel wenselijk. 

De depotruimte                           

 
Bas, Charles & Louis 

 
 

Erfgoedbrief Gemeente Oirschot 
 

Vanaf 21 oktober jl. verschijnt iedere 3e week van de maand De Erfgoedbrief Oirschot in het 
Weekjournaal, op social media en op de website 
van gemeente Oirschot.  
De Erfgoedbrief Oirschot is bedoeld om:  
 Bij een breed publiek aandacht te vragen voor 

erfgoed. 
 Te laten zien dat erfgoed breed is. Ook musea, 

landschap, archeologie en immaterieel erfgoed 
zijn onderwerpen voor de Erfgoedbrief Oirschot. 

 Te communiceren wat er in het gemeentehuis 
gebeurt ten aanzien van erfgoed. 

 Op een praktische manier samen te werken met 
erfgoedorganisaties. 
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Het schrijven van de Erfgoedbrief Oirschot is een taak van de gemeente. Voor het samenstellen 
van de Erfgoedbrief Oirschot wil men graag samenwerken met de erfgoedorganisaties van 
Oirschot. 

 
Het Verhaal van ”De Reijsende Man” 

 
Sjef Smetsers, al jaar en dag een zeer gewaardeerd 
lid van onze heemkundekring, heeft onlangs aan 
voorzitter Anton Neggers van ‘De Heerlijkheid 
Oirschot’ een exemplaar overhandigd van het boek 
dat hij dit jaar heeft samengesteld over ”De 
Reijsende man”.  

 
Het boek staat boordevol informatie, foto’s en 
tekeningen over dit bekende pand aan de markt 
van Oirschot. Het is een echte aanvulling voor de 
heemkunde.  We zijn aan het bekijken hoe we dit naslagwerk kunnen aanbieden voor de 
liefhebber. We houden u hierover op de hoogte. 
 

Oproep Campinia tijdschriften 
 

Van Dhr. Schoenmakers uit Best, voormalig Oirschottenaar, ontvingen we het bericht dat hij 
beschikt over de complete reeks van het destijds bekende cultureel erfgoedtijdschrift ‘De 
Campinia’. Wegens ruimtegebrek heeft hij daar geen plaats meer voor en hij stelt de reeks 
beschikbaar voor onze heemkundekring.  
In onze collectie is al een exemplaar van de reeks aanwezig. Mocht er onder onze leden iemand 
zijn die interesse heeft in de reeks dan kan die hierover telefonisch contact opnemen met Dhr. 
Schoenmakers via telefoonnummer: 0499-310636. 
 

 

Vernieuwing van de website 
 

U merkt het niet altijd, maar achter de schermen werken we steeds aan het verbeteren van 
onze website. Deze is inmiddels deels opnieuw vorm gegeven, heeft nu meer zoekfunctie en de 
mogelijkheid voor u om aanvullende informatie te geven. 
 
Ook nieuw is dat afbeeldingen (foto’s) , video en audio fragmenten en documenten getoond 
kunnen worden. Omdat steeds vaker websites worden bezocht via een smartphone of tablet in 
plaats van een desktop computer is de website zo veel mogelijk geoptimaliseerd voor mobiele 
apparaten.  
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De zoekresultaten worden op website weergegeven in zogenaamde blokjes.  

 
 
De door u ingevoerde zoekterm wordt op de website getoond.  

 
 

Om de website snel te houden worden standaard maar maximaal 50 filter items geladen. Soms 
bevat een filter meer dan 50 items, bijvoorbeeld bij de trefwoorden. Met deze optie is het 
mogelijk om alle beschikbare filter-items (tot een maximum van 2.000) te laden, te doorzoeken 
en te filteren.  
 
Na het vinden van een record is het nu mogelijk om met de knoppen “Vorige” en “Volgende” 
door de records heen te bladeren. Je hoeft niet meer speciaal terug naar de 
zoekresultatenpagina om naar een vorig of volgend record te gaan.  



6 
 

 
Met de knop “Wis filter(s)“ kunt u met een druk op de knop alle filter-opdrachten wissen en 
met een nieuwe zoekopdracht beginnen.  
 
Waar wij erg blij mee zijn,  is de mogelijkheid om te reageren op bijvoorbeeld op een foto om 
die van aanvullende informatie te voorzien.  

 
 
 

Als u op de knop “Reageer op dit object”  klikt, krijgt u een volgend scherm.  
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Hier kunt u uw aanvullende informatie inbrengen, die wordt verstuurd naar het secretariaat 
waarna deze wordt verwerkt in de database.  
 
Kortom, wij vinden het een hele verbetering en hopen dat u dat ook gaat vinden. Maar ga 
vooral kijken op onze website : www.deheerlijkheidoirschot.nl  en probeer alles uit. En mocht u 
een en ander niet duidelijk vinden op de website, stuur dan zeker een mailtje naar ons 
secretariaat. secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl Daar kunt u ook eventuele aanvullende 
informatie naar toesturen. 
 
Als laatste nog de mededeling dat in november 2020 onze collecties  door Erfgoed Brabant op 
hun homepage in de spotlight worden gezet. Dat betekent dat er circa 25 items van onze 
Heemkundekring op de website van www.brabantserfgoed.nl staan.  Wij raden jullie allemaal 
aan om dit te gaan bekijken! 
 
Bas Hehemann 
Louis van de Ven 
 

 

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)  Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft de 

Brabant Bokalen 2020 toegekend  aan Pieter van den Broek, Ineke Strouken 
en Tony Vaessen. Ineke Strouken krijgt de onderscheiding voor haar 
gedreven, vasthoudende en langdurige inzet voor het Brabants immaterieel 
erfgoed, waaronder tradities uit het dagelijkse leven. Door haar bijdrage is 
de maatschappelijke relevantie van levend erfgoed op de kaart gezet.  

 
 
4)  Naast het 1e staat nu ook het 2e deel van het dagboek van Jan de Quay online: 

www.bhic.nl/dagboekdequay. Jan de Quay (1901-1985) was van 1946 tot 1959 
commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant en aansluitend tot 
1963 minister-president van het naar hem genoemde kabinet-De Quay.  

 
 
5)  De gemeente Oirschot is met de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant bezig met een 

herziening van de Erfgoedkaart Oirschot. Het bestuur van de SBEO is daar ook bij betrokken 
en heeft al verschillende onderwerpen ingebracht: o.a. de Jonge monumenten, de 
zandpaden, de muren en de oude wielerbaan. 

 
 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
mailto:secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl
http://www.brabantserfgoed.nl/
http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
http://www.bhic.nl/dagboekdequay
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Erfgoedcentrum De Ravenpoort 
 

In verband met de recente landelijke maatregelen rondom het coronavirus is het 
Erfgoedcentrum voorlopig gesloten.  
Zodra openingstelling weer mogelijk is volgt hierover bericht. 
 
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 19-11-2020 
Lezing ‘Oost-Indisch Doof’ door Hanneke Coolen-Kolsters KOMT TE 
VERVALLEN! 

 

Do 17-12-2020 
Lezing ‘Op alles wel ende rijpelijk gelet’ door Anton Neggers in het 
Vrijthof (e.e.a. onder voorbehoud van coronamaatregelen!) 

 

mailto:marinapasmans@hotmail.com

