NIEUWSBRIEF mei 2021
Voorwoord
De kleine klok van de toren van de kerk van Sint Petrus te Oirschot die op 10
september 1641 in opdracht van de schepenen werd gegoten bevat een ‘inscriptio
cum chronico’: een inscriptie met tijdsaanduiding. De inscriptie is een spreuk, de
tijdsaanduiding bestaat uit de hoofdletters in de inscriptie die samen opgeteld in
Romeinse cijfers het jaartal 1641 vormen. De inscriptie luidt:
oIrsChot(ensIs) gens IVsta tVa pIetate reVIXI oro tIbI sVperI preMIa Digna ferant.
Onthoudt dat de V in het Latijn uitgesproken wordt als de U. De vertaling van de
spreuk luidt: Oirschotse bevolking: door uw genegenheid ben ik opnieuw tot leven gekomen. Ik bid, dat
de hemel u naar waarde zal belonen.
Onze voorouders gebruikten inscripties met tijdsaanduidingen wel vaker om grote gebeurtenissen te
markeren: ze komen voor op klokken, maar ook in gevelstenen, monumenten en protocollen. Zo blijft
een gebeurtenis voor het nageslacht eeuwig in herinnering.
Ook de coronacrisis is een gebeurtenis die wereldwijd blijvend herinnerd zal worden. Dus misschien is
het tijd om na te denken over een inscriptie met tijdsaanduiding (2019, het jaar waarin de pandemie
begon) die de generaties na ons herinnert aan deze historische tijd met verstrekkende gevolgen. Ik doe
een suggestie.
corona Vitae subIntroierunt
conversus quae super facieM eIVs
sed magnI MollitIa
quam erVimus
Latinisten zullen ongetwijfeld commentaar hebben op mijn Latijn, maar het past in de traditie van het
boerenlatijn dat de pastoors in de Meierij generaties lang gebruikten. Bovendien is het voordeel dat ik
nog een passende Nederlandse vertaling heb, met dezelfde tijdsaanduiding:
corona InfIltreerde in ons leVen
zette alles op zIjn kop
Maar door onze grote Veerkracht
kwaMen wIj er boVenop
Ik hoop dat u allen nog steeds gezond bent, inmiddels gevaccineerd of voorzien van antistoffen, en dat we
elkaar snel weer in levende lijve kunnen ontmoeten.
Anton Neggers
Voorzitter
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Laatste nieuws activiteiten heemkundekring
Zoals we al aangaven in de Nieuwsbrief van april jl., kunnen de geplande activiteiten voor de
zomermaanden niet doorgaan.
Jammer genoeg dus geen grote studiereis en geen heemdagen en ook de aanbieding van het 1e
exemplaar van het nieuwe grenspalenboekje aan burgemeester Judith Keijzers hebben we weer op
moeten schuiven.
Ook onze mooie heemkamer blijft voorlopig voor bezoek gesloten.
Gelukkig zijn de vaccinaties in volle gang en is er zelfs al sprake van voorzichtige versoepeling. We
hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we elkaar als Heemkundekring na de zomer weer als vanouds
kunnen treffen.
Voor donderdag 23 september a.s. staat in ieder geval al de jaarvergadering gepland inclusief de
uitreiking van de Heemprijs van 2020.
Verder zijn we voornemens een bijdrage te leveren aan de Open Monumenten Dagen en dan zijn er
natuurlijk de geplande lezingen in het najaar. Een volgende keer daarover meer.
Laten we hopen op een ‘ouderwets normaal’ nieuw seizoen vol met heemkundige activiteiten!

Namens het Bestuur

Voortgang Inventarisatie
Archiefmateriaal en Documentatie
Eind van de maand april staat de teller op 572
geïnventariseerde dossiers. Even zoveel blauwe
zuurvrije omslagen met een lintje eromheen. Dat zijn
zo’n 21 planken met elk zeven archiefdozen. Qua
aantallen dossiers gaat het wat langzamer, omdat er
nu veel losliggende en ongeordende papieren aan
komen, die in de bestaande dossiers moeten worden
ingevoegd. Dat neemt meer tijd. Opeens kom je een
kleine uitgeknipte advertentie tegen voor
Communiegeschenken. Het rijke Roomse leven in
1964.

Het Rijke Roomse leven bij Jan Maas, 1964.
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Aandacht kregen de afgelopen maand
vooral de straatnamen, huisnamen en nummering. Over dat laatste krijgt de
Heemkundekring nog wel eens vragen: ‘of
we weten welk huidige huis achter
nummer C88 zit want daar woonde mijn
opa’. Er zijn wel een paar
‘omrekentabellen’ van, vooral van wijk A
(Centrum), maar een volledig beeld is er
niet. Dat zou nog eens een mooi projectje
zijn voor een paar leden van ons: uit alle
beschikbare gegevens een mooi overzicht
te maken. Daar help je veel mensen mee
die de geschiedenis van hun huis of
familie aan het uitzoeken zijn.

Straatnaamwijziging, 1952.

Bij de losse papieren kwamen we een briefje van Gemeente Oirschot tegen, waaruit blijkt hoe snel in
1952 op verzoek van een aantal burgers de naam van een straat kan worden veranderd. Tegenwoordig
neemt dat meer tijd dan een paar weken!
Over familiegeschiedenissen gesproken: daarvan hebben we veel dossiers met stambomen en kleine en
grotere artikelen. Misschien zit die van u er ook bij: bijvoorbeeld Van Esch, Van Beers, Somers, Noyen,
De Kroon, Vogels, De Kort, Van Hout, Van der Hamsvoort, Van Beurden, Van Overdijk, Van Overbeek,
Veroude, Smetsers, Van den Akker, Coppens, Van Drommelen en ga zo maar door. Tik bij de ‘zoekterm’
bovenaan bij ‘Collecties’ maar eens uw achternaam in. Grote kans dat er iets uitkomt. Ook bij de
bidprentjes trouwens. Klik op Zoekresultaten: *:* (14506) (deheerlijkheidoirschot.nl) om er direct
terecht te komen.
De factuur uit 1919 van J.P. van den Heuvel voor J.
Louwers van Overbeek moet nog ergens een plekje
gaan krijgen, maar mooi is het briefhoofd in ieder geval
wel! Het inzien van de dossiers zelf kan pas wanneer de
heemkamer weer open is op de maandag- en
donderdagavonden. Nog even geduld …
En dan denken we begin mei altijd weer extra terug aan
de Tweede Wereldoorlog. Al zoveel decennia geleden
en nog steeds actueel. Frans Beks en Piet Machielsen
publiceerden in 1994 hun boek ‘Een dorp in de oorlog,
1939-1944’. Over Oirschot in die periode. Daarbij
hebben ze gebruik gemaakt van de correspondentie
van en naar het gemeentebestuur van Oirschot. Dat
materiaal zit in onze verzameling.

Briefhoofd van factuur, 1919.

Veel over de Winterhulp en de collectes ervoor, de Nederlandsche Volksdienst, oorlogsschade aan
gebouwen, uitkeringen aan behoeftigen, de geëvacueerden, gevonden bommen en granaten etc.
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Het gaat vaak over personen, gezinnen en families. Vanwege hun privacy heeft het heemkundebestuur
een kleine rem gezet op de mogelijkheid om deze stukken in te zien. Zeker over de periode 1943 t/m
1946. Wil je over die jaren iets inzien, dan graag eerst een seintje aan
secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl en dan spreekt onze voorzitter er iets over met je af.
Waarmee gaat de collectieregistratie de komende tijd aan de slag? Eerst al het losliggende materiaal in
de bestaande dossiers invoegen. Dan volgt het archief- en documentatiemateriaal van de meubelfabriek
Teurlincx & Meijers, het archief van onze eigen heemkundevereniging en die van de architecten Priem
en De Kok. Daarna het materiaal van de Verponding (een vorm van grondbelasting, die tussen de 17 en
19e eeuw in Nederland werd geheven en in 1832 werd opgevolgd door een grondbelasting die op het
Kadaster was gebaseerd). Tot slot het Kadaster en de registers die het vee in Oirschot betreffen. Wordt
vervolgd en we houden u op de hoogte.
Charles Boissevain

Route Groene Corridor
Sinds kort is er een nieuwe site in de lucht genaamd ‘Route Groene Corridor’ waar je zelf middels een foto
routeplanner je eigen route kunt plannen langs de leukste locaties in de Groene Corridor waar Oirschot als
parel in het groen natuurlijk niet in mag ontbreken.
Erfgoedpartijen uit Oirschot waaronder de Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ leverden fraaie foto’s,
informatieve teksten en niet te vergeten coördinaten aan voor de site.
Alles bij elkaar gebracht onder noemers als: Authentiek Oirschot, Dorpsgezicht, Bourgondisch Oirschot, Oude
Raadhuis, Sfeervol Oirschot, St Petrus Basiliek etc.
Neem vooral eens een kijkje op de site en plan je eigen route aan de hand van foto’s van locaties die je wilt
bezoeken: https://route.groenecorridor.nl

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
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3) Tot en met 8 mei as. kunt u op afspraak bij Pennings Foundation in Eindhoven nog de
expositie over het groene Woud bezichtigen met foto’s uit de Brabant-Collectie en werk
van hedendaagse fotografen en beeldend kunstenaars. Ina Adema, commissaris van de
koning van Brabant, noemde de tentoonstelling: ‘een ode aan het landschap’. Contact
via: info@penningsfoundation.com

4) Erfgoed Brabant doet melding van ‘Ons Kloosterpad’, een wandelpad van 330 kilometer
langs een vijftigtal (voormalige) kloosters en abdijen in het prachtige landschap van
midden en oost Brabant. De wandeltocht omvat 15 etappes, variërend van 16,5 tot 28
kilometer, van klooster naar klooster.

5) De Erfgoedstem bericht over 17 levensgrote historische foto’s van het fraaie oude
Oss die in de Osse binnenstad te zien zijn tot groot enthousiasme van de inwoners.
Misschien een idee voor Oirschot?

Molenstraat Oss 1925

6) Erfgoed Brabant bericht dat in Tilburg in behandelcentrum De Hazelaar van
ouderenorganisatie De Wever een heuse klankkast is geïnstalleerd die met
geluiden van dialecten senioren opvrolijkt in Coronatijd. Een initiatief van Stichting
Laudio op basis van onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Meertens
Instituut. Voor meer informatie: info@stichtinglaudio.nl
7) In de nieuwsbrief van heemkunde Reusel staat dat de uitdrukking ‘wachten tot Sint Juttemis’ voor het eerst in
1577 in Kronieken van Roermond geregistreerd is en dat eigenlijk niemand weet waar die vandaan komt. Ons
aller Ineke Strouken antwoordde enkele jaren geleden op de vraag van de Volkskrant of zij wist naar welke
heilige de uitdrukking verwees, dat er écht geen heilige aan deze eeuwenoude uitdrukking verbonden is.

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 mei tot en met augustus 2021
(Let op: Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk!)

Alle in de komende maanden geplande activiteiten komen te vervallen!
We verwachten na de zomer onze activiteiten weer op te pakken.

5

