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NIEUWSBRIEF oktober 2021 
 

Voorwoord 
 

U hebt het ongetwijfeld gemerkt: de televisie viert een jubileum. Op 2 
oktober 1951, om 20.15 uur, werd vanuit studio Irene te Bussum de eerste 
officiële televisie-uitzending gepresenteerd. Het programma was niet zo 
boeiend (toespraken van staatssecretaris Cals en NTS-voorzitter Kors, een 
filmpje over klokgieten, een overzicht van de geschiedenis van de televisie en 
een heuse televisiefilm, de Toverspiegel) en de kijkers naar de circa 500 
televisietoestellen in het land zullen zich niet hebben gerealiseerd hoezeer 
het medium de wereld zou veranderen. 

 
In dezelfde maand, op 27 oktober 1951, werd in zaal Elshof de oprichtingsvergadering 
gehouden van heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot. Een eerdere poging om in Oirschot 
een heemkundevereniging op te richten was in 1941 door toedoen van de Duitse bezetter 
verhinderd omdat een dergelijke vereniging “niet in het belang is van de openbare orde en het 
openbare leven”. 
 
Deze maand zien we op de televisie dagelijks programma’s die het verhaal vertellen van 70 jaar 
televisie in Nederland, met ook vooral veel aandacht voor historische beelden. Het is bijzonder 
om te zien hoe onze wereld is veranderd. Dat de eerste beelden over de watersnoodramp in 
1953 pas drie dagen later op televisie verschenen terwijl wij de aanslag op de Twin Towers in 
2001 live konden meemaken. Maar ook dat televisiepresentatoren in de jaren vijftig en zestig 
hun gasten nog aanspraken met “u”, en ministers werden aangekondigd als “excellentie” terwijl 
tegenwoordig bijna alle formaliteiten zijn verdwenen en een kamerlid tegen de premier “doe 
eens normaal man” zegt. 
 
We vieren ons 70-jarig jubileum deze maand dus samen met de televisie. Er is geen betere 
manier om ons te realiseren dat wat we vandaag meemaken morgen geschiedenis is. Ik hoop 
velen van u tijdens onze jubileumviering op 27 oktober te mogen begroeten. 

 
Anton Neggers Voorzitter  
 
 
 

 



2 
 

Reminder Actie Rabo Club Support 4- 25 okt as. 
 
Even een herinnering aan de Actie Rabo 
ClubSupport waar heemkundekring ‘De 
Heerlijkheid Oirschot’ ook dit jaar weer aan 
meedoet. Iedereen die lid is van de Rabobank 
kan zijn stem uitbrengen op diverse Oirschotse 
clubs waarvan de heemkundekring er een is.  
 
Dit jaar is het bestedingsdoel: ’Oog op Oirschot 2.0/Actualiseren Canon van Oirschot’. 
Over de geschiedenis van Oirschot is al veel geschreven, zoals het bekende boek ‘Oog op 
Oirschot’ uit 1991. Sinds 2011 is ook digitale informatie beschikbaar via de ‘Canon van 
Oirschot’. Inmiddels leven we in 2021 en is het tijd de geschiedenis van Oirschot in een 
eigentijdse en interactieve vorm te herschrijven.  
Zo wil heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ de geïnteresseerde inwoner of bezoeker van 
Oirschot voorzien van eigentijdse informatie over ons cultureel historisch erfgoed.  
 
Als u heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ wilt helpen om dit mooie doel te realiseren ga 
dan tussen 4 en 25 oktober a.s. naar de website van de Rabobank:  
www.rabobank.nl/clubsupport en breng uw stem uit op De heerlijkheid Oirschot.  
Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag, dus iedere stem telt! Dankuwel. 
 

 
 

 

Reminder Lezing 21 oktober 2021  
‘Verhalen over heksen en hun oorsprong’ 

 
We herinneren u eraan dat donderdag 21 oktober as. in de Harmoniezaal van restaurant De 
Burgemeester om 20.00 uur de lezing ‘Verhalen over heksen en hun oorsprong’ plaatsvindt. 
 
Maria van Deutekom gaat in deze lezing in op de volksverhalen over heksen die ook in Brabant 
talrijk zijn. De 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 er onder een heks verstaan wordt en wat wij voor 
een beeld hebben van heksen. Soms is dat positief zoals het beeld van het wijze 
kruidenvrouwtje maar vaak ook negatief zoals het beeld van de oude toverkol die ziekte en 
verderf onder de mensen brengt. Uiteraard blijft de heksenvervolging die in het verleden in 
Europa plaatsvond hierbij niet onbesproken. Immers ook Nederland en Brabant bleven daar 
bepaald niet van gevrijwaard zoals uit recente publicaties blijkt.  
 
Vervolgens gaan we aan de hand van sprekende voorbeelden in op de rol die heksen in 
volksverhalen spelen Hierbij komen ook verhalen over heksen uit onze eigen regio aan bod. 
 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
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In de laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar ‘hekserij’ waarin o.a. een link wordt gelegd 
naar de positie van de vrouw in vroeger tijden. Ook zijn nieuwe gegevens aangedragen over het 
ontstaan van het beeld dat we van een heks hebben op basis van de schilderkunst.  
De lezing is rijk voorzien van afbeeldingen en de voordracht van 
verhaalfragmenten.  
 
Maria van Deutekom is van huis uit docent Nederlands en Theater 
en was jarenlang werkzaam in het hoger beroepsonderwijs. Voor 
het tijdschrift ‘Van den Herd’ van heemkundekring ‘De Heerlijkheid 
Oirschot’ schreef zij een drietal artikelen over Volksverhalen over 
heksen. Maria geeft lezingen en schrijfcursussen en is actief als 
theaterregisseur. Ook schrijft ze verhalen en vertelt die voor 
publiek.  
 
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 
Harmoniezaal restaurant De Burgemeester, Oirschot.   
                                                                                                                                  Boekomslag boek Johan Otten verschenen in 2015 

 
Wij attenderen de bezoekers van de lezing er nadrukkelijk op dat de geldende Corona-
richtlijnen worden gevolgd hetgeen inhoudt dat u aan moet kunnen tonen dat u gevaccineerd 
bent (QR-code of vaccinatiebewijs) of dat u een negatief testresultaat meeneemt. Tevens 
dienen bezoekers zich desgevraagd te kunnen legitimeren. 
Het is misschien even lastig maar zo kunnen we allemaal veilig de lezing bezoeken!  

 
Jubileum Heemkundekring 27 oktober a.s. 

 
Woensdag 27 oktober 2021 bestaat de heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ 70 jaar en 
dat gaan we natuurlijk samen vieren!  
Inmiddels is het programma bekend en dat ziet er als volgt uit: 
 
Ochtendprogramma 
Vanaf 9:30 uur tot 12:00 uur wordt er een rondleiding gegeven door de tuin van Groot 
Bijsterveldt. Na afloop is er koffie met gebak.  
 
Middagprogramma 
In het Boterkerkje wordt een symposium georganiseerd met als thema “Hergebruik van 
vrijgekomen religieuze gebouwen”. Het begint om 13:00 uur en eindigt om 15:00 uur.  
Er zullen drie deskundigen het woord voeren, waarna er nog een korte uitwisseling van 
gedachten tussen de deskundigen en de toehoorders kan plaatsvinden.   
Het symposium wordt geleid door Anton Neggers, voorzitter van de Heerlijkheid Oirschot.  
Sprekers zijn:  
• Harrie Maas, Directeur Monumentenhuis Brabant en hij zal ingaan op de erfgoedtechnische 
aspecten bij her te bestemmen monumenten vanuit zijn rol als ondersteuner van de lokale 
kerkenvisie.  
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• Vera Franken Msc, Expert Duurzaamheid Monumentaal Vastgoed bij Sectie Monumenten en 
Kunst, Directie Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf. Zij zal spreken over het aspect 
verduurzaming van de her te bestemmen gebouwen.  
• Piet Machielsen, Wethouder van de gemeente Oirschot zal ingaan op de specifieke lokale 
benadering, zoals die door het Oirschotse gemeentebestuur wordt gezien en hoe daar mee om 
zal worden gegaan 
 
Avondprogramma 
Vanaf 19:30 uur staat in brouwerij ‘Van de Oirsprong’ aan de Koestraat alles klaar voor een 
feestelijke avond voor alle leden van de heemkundekring. Ook bestaat de mogelijkheid tot een 
bezoek aan het museum van de brouwerij.   
 
Aanmelden kan via een mailtje naar:  secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl  We ontvangen 
uw aanmelding graag uiterlijk 10 oktober a.s., zodat wij ervoor kunnen zorgen dat alles voor de 
viering van het 70-jarig jubileum van onze kring perfect wordt geregeld. 
We attenderen u er nog eens op dat het echt nodig is vooraf aan te melden en daarbij duidelijk 
aan te geven aan welke onderdelen u mee wilt doen. Het zou jammer zijn als we iemand teleur 
moeten stellen.  
 
Voor alle activiteiten volgen we de dan geldende corona-richtlijnen. Dat houdt in dat u aan 
moet kunnen tonen dat u gevaccineerd bent (QR-code of vaccinatiebewijs) of dat u een 
negatief testresultaat meeneemt. 
 
Wij hopen u 27 oktober as. te ontmoeten op deze feestelijke dag! 
  

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) Wist u dat op 11 september al weer voor de vijfde keer de cursus Oirschotlogie van start is 

gegaan? De cursus startte met een rondleiding door het centrum van Oirschot.  

 

mailto:secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl
http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
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4)  Misschien heeft u wel eens gehoord van het kasteel van Breda?  

In de Erfgoedstem is te lezen dat dit kasteel, dat tot de 100 

belangrijkste historische gebouwen van ons land behoort, op het 

moment wordt gerestaureerd. In mei 2022 is het weer in volle 

luister te bewonderen.  

                                                                                                                                                                                                 Foto van Wikipedia 

5) ‘Brabant in beelden’ is een nieuwe website van Het Brabants 
Historisch Informatie Centrum. Spelende kinderen op straat, 
‘ons mam’ in schort achter het fornuis, ploegende boeren, 
winkels en mode, schoolfoto’s en films van optochten etc. 
Kortom volop foto’s en films over leven en werken, bidden en 
feesten en wonen en ontspannen in Brabant. Kijk op : 
www.brabantinbeelden.nl.  

 
6)  Voor het project ‘Protest in Brabant’ is het BHIC op zoek naar vrouwen die in de jaren ’70-

’80 actief zijn geweest in protestbewegingen in Noord-Brabant . Voor meer info kunt u 
mailen naar: sanne.jussen@bhic.nl van het projectbureau van BHIC. 

 

 
 

Erfgoedcentrum De Ravenpoort 
 

De Heemkamer is weer geopend. 
Iedere maandag kunt u van 18.30 tot 21 uur terecht.  

Voorlopig is de openingstijd beperkt tot 1 avond per week. 
 

U bent van harte welkom! 
 
Er blijft behoefte aan gastheren en gastvrouwen, die de bezoekende leden willen ontvangen. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in dit leuke werk, neem dan contact op 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).  
 
 

 
 
 
 
 

http://www.brabantinbeelden.nl/
mailto:sanne.jussen@bhic.nl
mailto:marinapasmans@hotmail.com
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Activiteitenkalender 2e helft 2021 
(Let op: Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk!) 

 
 

Donderdag 21 oktober 2021 Lezing ‘Verhalen over heksen en hun oorsprong’. Locatie:  
Harmoniezaal Burgemeester 

Woensdag 27 oktober 2021 Jubileum heemkundekring 70 jaar. Programma en locatie 
volgen 

Donderdag 18 november 2021 
 

Lezing ‘Oost-Indisch Doof!’. Locatie: zaal café ’t Vrijthof 

Donderdag 16 december 2021 Lezing ‘Een galerij van Brabantse dokters’. Locatie: zaal café ’t 
Vrijthof 

 

 

 
  


