
 

 

 

 

 

 

  

Jaarprogramma 
 

2022 
 

 



 

 

 

 
Jaarprogramma 

 
2022 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOFON 
 
Redactie: 
Maria van Deutekom 
Marie-Louise van Bemmelen 
 
januari 2022 
 
 
Wijzigingen voorbehouden. Checkt u vooraf nog even onze website 
of facebookpagina i.v.m. eventuele wijzigingen. 
De nieuwsbrief herinnert u tijdig aan de eerstvolgende lezing en 
informeert u over andere heemkunde onderwerpen en -activiteiten.  



 

2 

INHOUD 
 
 
Voorwoord                                                                                    Blz 4  
 
10 februari 2022| Lezing: ‘Ons Brabants dialect 
(met een knipoog)’                Blz 6 
  
12 maart tot en met 25 juni 2022 | Cursus Oirschotlogie Blz 8 
 
17 maart 2022 | Lezing: ‘De archeologie van stad en  
platteland in de Kempen 1100-1650’  Blz 10 
 
31 maart 2022 | Jaarvergadering Blz 12 
 
21 april 2022 | Lezing: ‘Oost-Indisch Doof!’ Blz 13 
  
25 juni 2022 | Kleine studiereis Textielmuseum Tilburg Blz 15
  
10 en 11 september 2022 | Open monumentendagen Blz 16
  
17 september 2022 | Grote studiereis naar België Blz 17
  
20 oktober 2022 | Lezing: ‘De Eerste Wereldoorlog in  
Nederland en in Brabant’  Blz 18 
  
17 november 2022 | Lezing: ‘Zandpaden: wat moet je  
ermee?’ Blz 20 
 
15 december 2022 | Lezing:  ‘op alles wel ende rijpelijk  
gelet’ Rechtspraak van de schepenbank Blz 21 
  
Erfgoedcentrum Blz 23
  
Lid worden? Blz 24
  

 



 

3 

 
VOORWOORD 

 
Onze vereniging bestond in 2021 zeventig jaar. Dat heuglijke feit 
werd, op de dag af 70 jaar na dato van de oprichtingsvergadering, 
gevierd met een excursie (naar Bijstervelt), een mini-symposium (in 
het Boterkerkje) en een feest (in Brouwerij Vandeoirsprong): een 
volledig dagprogramma dat gelukkig, ondanks de pandemie, wél 
door kon gaan.  
 
In het gedenkboek bij het 50-jarig bestaan (in 2001) kunt u lezen: 
Het grootste aandeel in de activiteiten die in de loop der jaren 
plaats gevonden hebben, komt natuurlijk voor rekening van de le-
zingen, voordrachten enz, al of niet vergezeld van lichtbeelden 
(vroeger), dia’s of films. De schrijver vervolgt: Op de keper be-
schouwd is activiteit, vanuit de leden bekeken, niet het juiste 
woord. Immers de secretaris stuurt of stuurde een uitnodiging, één 
of twee personen zijn actief en de rest kijkt of hoort toe, en daarbij 
wordt van de leden over het algemeen weinig activiteit verwacht. 
Sterker nog, meestal geldt: hoe interessanter het gebodene hoe 
minder actief de zaal is met roezemoezen, hoesten, schuiven van 
stoelen, drankjes bestellen, enz.  
 
De eerste lezing vindt plaats in zaal Elshof op 14 december 1951. 
Spreker is J. Dielis uit Eindhoven, die spreekt over Brabantse fami-
lie- en voornamen in verband met bidprentjes. In de volgende de-
cennia zijn professor Knippenberg en ‘meneer’ Lijten vaste spre-
kers, en is de lijst met onderwerpen gevarieerd en interessant.  
 
De eerste excursie vindt plaats in mei 1952, dicht bij huis. Op de 
Oirschotse heide worden onder leiding van Gerrit Beex opgravin-
gen gedaan. Er wordt weinig gevonden, maar de deelnemers (in 
het verslag van de secretaris excursisten geheten), weten wel een 
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grote heidebrand te voorkomen. Veel bestemmingen in Nederland, 
België en Duitsland zouden in de loop der jaren volgen: de veenko-
loniën in Drenthe, steden als Leuven, Middelburg en Xanten, en 
meer recent de kastelen in Doorn en Westerlo. 
 
Het is wel eens rustgevend te weten dat sommige dingen in onze 
snel veranderende tijd nog niet zo heel erg zijn veranderd. De dia’s 
zijn weliswaar vervangen door een laptop met beamer en power-
point, een excursie is nog steeds per bus, eigen vervoer of fiets (af-
hankelijk van de bestemming).  
 
Wat er in de afgelopen twee jaren wél is veranderd is dat we heb-
ben geleerd hoe kwetsbaar, ondanks alle vooruitgang in technolo-
gie en wetenschap, onze samenleving kan zijn als we niet goed zijn 
voorbereid op onvoorspelbare gebeurtenissen zoals de uitbraak 
van een zeer besmettelijke ziekte. Hopelijk worden daar waarde-
volle lessen uitgetrokken voor de toekomst, en komt ook aan de 
huidige crisis snel een einde. Het betekent wel dat we, bij de pre-
sentatie van ons jaarprogramma voor 2022, nog meer bewust zijn 
van de betekenis van de woorden onder voorbehoud.   
 
Dank aan alle leden die een actieve rol spelen bij het tot stand ko-
men van dit jaarprogramma en bij de uitvoering van de activiteiten. 
Maar ook aan alle deelnemers, passief of actief, voor wie wij dit 
programma maken. Laten we hopen dat we in 2022 geen enkele 
keer een voorbehoud hoeven te maken.  
Ik zie u graag bij onze bijeenkomsten in 2022, en wens u veel ple-
zier met dit jaarprogramma. 
 
Anton Neggers 
Voorzitter 
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Lezing: Ons Brabants dialect ( met een knipoog) 
 
Datum: 10 februari 2022 
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot 
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Rien Bekkers 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-. 
 
Op deze avond gaan we op een gezellige 
manier heel wat opsteken over onze 
mooie streektaal.  
 
Rien Bekkers uit Olland komt onze leden 
van “De Heerlijkheid Oirschot” uitleggen 
waarin de taal van ons, Brabanders, per 
regio zo totaal verschilt met die van an-
dere streken. Op een vooral humoristische wijze komt hij uit de 
doeken doen waarom dat in de loop der eeuwen zo gegroeid is.  
Ook komt hij aan de hand van de “BITO-toets” op een luchtige wijze 
onze kennis van het Brabants meten. Voor deze test is examen-
vrees beslist overbodig…  
 
Ons dialect lijkt naar de achtergrond te verdwijnen omdat we de 
hele dag op tv,  op de radio, op school en op het werk Algemeen 
Gebruikt Nederlands horen. Er wordt verondersteld dat we dat 
daar ook spreken en daarnaast liefst ook nog Engels kennen.  
Toch horen we om ons heen gelukkig nog veel mensen “buurten” 
in onze eigen dialect. Een paar weken per jaar is dat zelfs weer he-
lemaal in, helemaal “cool”, helemaal “hip” om “Plat Brabants” te 
praten en te schrijven! Dat is rond Vastenaovend / Carnaval.  
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Dan komen ook de Brabantse conferenciers ofwel de tonpraters 
weer op tv met hun “buuts” in hun eigen bijvoorbeeld Roois, Sterk-
sels of Boxmeers dialect. Dat trekt veel kijkers. Niet voor niets is het 
“Keienbijters Kletstoernooi” om de Zilveren Narrenkap in Helmond 
op Omroep Brabant een onbetwistbaar kijkcijfer hit .  
Waarom dialect zo onlosmakelijk verbonden is met die carnavals-
periode en juist dan weer zo heerlijk de boventoon voert, gaan we 
deze avond van Rien horen.  
 
Na de pauze gaan we genieten van een optreden van zo’n Bra-
bantse (dialect) conferencier. Deze kletser heeft twee keer (!) de 
Zilveren Narrenkap gewonnen en is daarnaast ook nog kampioen 
van Zuid-Nederland. Een kei dus op kletsersgebied. Dan kunnen we 
met eigen Skôn Orre horen hoe leuk humor in ons eigen dialect kan 
zijn. Zo’n optreden is in deze dagen heel toepasselijk omdat het 
dan binnenkort weer carnaval is.  
Het belooft een luchtige, informatieve avond te worden met een 
humoristische inslag.  
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CURSUS OIRSCHOTLOGIE 

 
Periode:  Start 12 maart 2022- Slot 25 juni 2022 
Groepsgrootte: Maximaal 25 personen 
Kosten:  € 110,- 
 
Ook in 2022 wordt opnieuw een cursus Oirschotlogie georganiseerd. 
Bovengenoemde data waren bij het verschijnen van dit boekje nog 
onder voorbehoud! 
 
De cursus wordt georgani-
seerd door een project-
groep, samengesteld uit af-
gevaardigden van: IVN Oir-
schot, TIP Oirschot (VVV), 
Heemkundekring Den 
Beerschen Aard, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) en 
Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.  
Stichting “De vijf wachters” is eindverantwoordelijk voor de cursus. 
 
Het doel van de cursus is om inwoners en andere geïnteresseerden 
wegwijs te maken in de cultuurhistorische geschiedenis en de ont-
wikkeling van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Door het over-
dragen van kennis wordt een gevoel van verbondenheid met Oir-
schot en de verschillende dorpskernen verkregen. Het ontstaan van 
een netwerk van vrijwilligers kan hierbij een positief neveneffect 
zijn.  
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In zeven zaterdagochtenden wordt door deskundige gastdocenten 
ingegaan op de volgende onderwerpen: 

• Algemene geschiedenis en rondleiding 

• Historie en bestuur 

• Landschappelijke ontwikkeling en natuur 
(met huifkartocht) 

• Ontwikkeling van de Beerzen 

• Dorpsontwikkeling en architectuur 

• Religieus erfgoed 

• Industrieel erfgoed 

• Dialect en Oirschotse volksverhalen 

 
Voor meer informatie zie: www.oirschotlogie.nl  
Voor vragen: info@oirschotlogie.nl 

  

http://www.oirschotlogie.nl/
mailto:info@oirschotlogie.nl
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Lezing: De archeologie van stad en platteland in  
de Kempen 1100-1650  
 
Datum: 17 maart 2022 
Locatie: Harmoniezaal, restaurant De Burgemeester, Molen-

straat 6, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Nico Arts  
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-.  
 
De afgelopen halve eeuw is erg veel 
nieuws bekend geworden over de 
middeleeuwse geschiedenis van de 
Kempen. Dit komt vooral door de 
vele en vaak grootschalige opgra-
vingen.  
 
Tijdens de lezing zal door Nico Arts 
een overzicht worden gegeven van deze nieuwe informatie die zo-
wel afkomstig is uit de enige middeleeuwse stadskern van de Ne-
derlandse Kempen (Eindhoven) als het omringende platteland. 
 
De jaren tussen ongeveer 1175 en 1250 worden tegenwoordig aan-
geduid als 'de grote overgang'. Op de Brabantse zandgronden wor-
den in deze periode oude nederzettingsgronden op de zandruggen 
verlaten en verplaatst naar de randen van beekdalen. Het gebied 
wordt onderdeel van het hertogdom Brabant en er ontstaat een 
geheel nieuw type nederzetting: de stad. Gelijk met de commerci-
ele schapenhouderij komt ook een markteconomie op gang. De 
duizenden jaren oude bouwwijze van het funderen van gebouwen 
in de grond maakt plaats voor bouwen op de grond. 
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De materiële cultuur wordt aanzienlijk diverser en er ontstaan ver-
schillen tussen burgers, boeren en elites. Tegelijkertijd wordt het 
christelijk geloof steeds meer herkenbaar met symbolen en rituelen 
die in grote delen van het landschap worden verspreid.  
 
Veel gegevens die betrekking hebben op 'de grote overgang' zijn 
bekend dank zij het archeologisch onderzoek in de middeleeuwse 
stadskern van Eindhoven en het omringende laatmiddeleeuwse 
platteland.  
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JAARVERGADERING 
 
Datum: 31 maart 2022  
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
 
In de statuten van Heemkunde-
kring de Heerlijkheid Oirschot staat 
vastgesteld dat er jaarlijks een le-
denvergadering wordt georgani-
seerd door het bestuur.  
 
Hierbij worden alle leden uitgeno-
digd. Het bestuur legt tijdens deze vergadering verantwoordelijk-
heid af over de financiën over het voorgaande jaar, licht de onder-
nomen activiteiten, lezingen en projecten toe en geeft de actie-
plannen aan voor het komende jaar.  
 
In het verleden vond de jaarvergadering altijd in januari plaats, dit 
jaar is deze verplaatst naar de maand maart. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

Lezing: Oost-Indisch Doof! 
 
Datum: 21 april 2022 
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Hanneke Coolen-Colsters 

Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,- 
 
Oost-Indisch Doof is een breed project over de dekolonisatieoorlog 
in Indonesië. 
 
Hanneke Coolen-Colsters 
brengt het verhaal van haar 
opa in de oorlog in Indonesië 
met film, theater, muziek, 
een veldbed en veel oude 
foto’s. Ruim 70 jaar geleden, 
maar toch heel dichtbij.  
Theatraal, schurend, prikkelend, confronterend, uitdagend en emo-
tioneel. 
 
Als kleinkind van Indonesiëveteraan Piet Colsters is Hanneke een 
zoektocht begonnen naar de lege bladzijden in het dagboek van 
haar opa. Hij begon een dagboek tijdens de inscheping naar Indo-
nesië, waar hij kleurrijk verhalend vertelt over zijn avonturen als 
dienstplichtig soldaat. Het verhaal loopt langzaam steeds meer uit 
de hand, tot hij een paar dagen voor de tweede ‘politionele actie’ 
ineens stopt met schrijven.  
 
Colsters blijft nog een tijd in Indonesië, maar de pagina`s in zijn 
dagboek blijven leeg. Wel heeft hij honderden foto’s gemaakt die 
Hanneke als houvast in haar zoektocht kan gebruiken.  



 

14 

Zij probeert via gesprekken met zijn dienstkameraden, archieven 
en documenten, dagboeken en brieven het verhaal te doen herle-
ven. Daarnaast zet ze haar zoektocht in als rode draad in een grote 
beweging, genaamd “Oost-Indisch Doof”. Middels een televisiese-
rie, museale expositie, theatervoorstelling, lezingen en een educa-
tief lessenpakket wil zij dit weggestopte stuk geschiedenis toegan-
kelijk en bespreekbaar maken. Hanneke gaat ook op zoek in Indo-
nesië om ook daar inzicht te krijgen in wat deze tijd betekend 
heeft. Zowel toen als nu, hier en daar. 
 
De lezing gaat over haar zoektocht naar de lege bladzijden van het 
dagboek van haar opa. 
Ze  vertelt het verhaal over de Brabantse dienstplichtige militairen 
die naar Indië moesten. Tijdens deze lezing geeft ze een aantal sol-
daten weer een stem.  
Ze vertelt over de wereld van toen maar ook over wat deze tijd met 
de generaties erna gedaan heeft. 
 
Er is een trailer die bij de documentaire serie hoort: 
https://we.tl/b-JaF1YTYmsW 
Ook is er een podcast beschikbaar via de website van Erfgoed    
Brabant 
https://www.brabantserfgoed.nl/podcast/hanneke-coolen-colsters 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://we.tl/b-JaF1YTYmsW
https://www.brabantserfgoed.nl/podcast/hanneke-coolen-colsters
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Kleine Studiereis naar Tilburg 
 
Datum:  25 juni 2022 
Bestemming: Textielmuseum Tilburg  
 
Heemkundekring ‘De Heerlijkheid 
Oirschot’ kent naast lezingen ook stu-
diereizen. Jaarlijks wordt door de 
reiscommissie zowel een grote als 
een kleine studiereis georganiseerd. 
Het doel van de studiereizen is steeds 
het bestuderen c.q. onderzoeken van 
het heemkundig terrein. Bij de kleine 
studiereis gaat het daarbij om heemkundige bezienswaardigheden 
uit de regio.  
 
Dit jaar vindt de kleine studiereis plaats in de maand juni en de reis 
gaat naar Het Textielmuseum in Tilburg dat we eigenlijk al in 2021 
hadden willen bezoeken maar helaas kwam dat vanwege de aange-
scherpte Coronamaatregelen te vervallen. We hopen dat dit keer 
wel door kan gaan. 
  
Het Textielmuseum is een uniek en vermaard museum, bijzonder 
passend in de historie van Textielstad Tilburg. Het is ook een mu-
seum met een moderne uitstraling. Het kreeg zelfs het predicaat: 
Museum van het jaar 2017.  
De reiscommissie is dan ook enthousiast over deze bestemming. 
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Open Monumentendag      

 
Datum: 10 en 11 september 2022 
Locatie: Dekanijstraat 10, Oirschot 
Thema: Nog onbekend 
Activiteit: Openstelling Erfgoedcentrum ‘De Ravenpoort’ 
 

In het weekend van 10 en 11 september 
2022 zijn weer duizenden monumenten 
in heel Nederland gratis toegankelijk 
voor iedereen. Het is dé kans om een 
plek te bezoeken waar je normaal niet 
zo snel komt, of om mee te doen aan de 
activiteiten die georganiseerd worden. 

De open monumentendag staat dit jaar in het teken van educatie 
met als thema: ‘Duurzaamheid’. 
 
De heemkundekring ‘De Heerlijkheid 
Oirschot’ doet meestal mee aan deze 
mooie dagen, bijvoorbeeld door het 
Erfgoedcentrum ‘De Ravenpoort’ open 
te stellen voor publiek.  
 
In overleg met Stichting Comité Open Monumentendag Oirschot 
beraden we ons nog op de precieze invulling voor 2022.  
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Grote Studiereis naar België 
 
Datum:  17 september 2022 
Bestemming: België (waarheen precies blijft nog even geheim) 
 
Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ kent naast lezingen ook 
studiereizen. Jaarlijks wordt door de reiscommissie zowel een grote 
als een kleine studiereis ge-
organiseerd. Het doel van 
de studiereizen is steeds 
het bestuderen c.q. onder-
zoeken van het heemkundig 
terrein. In de grote studie-
reis worden heemkundig  
interessante objecten be-
zocht die wat verder weg 
zijn gelegen.                                           Grote Studiereis 2019 

   
In 2019 vond de grote studiereis plaats in september en stond die 
in het teken van 75 jaar bevrijding. We togen met een volle bus 
eerst naar Oosterbeek, waar we het indrukwekkende Airborne-mu-
seum en  de oorlogsbegraafplaats bezochten, en vervolgens naar 
Groesbeek naar het pas geopende Vrijheidsmuseum. 
 
In 1920 en 1921 kwam de grote studiereis vanwege Corona jammer 
genoeg te vervallen.  Dit jaar is de buitenlandse reis gepland in de 
maand september.  
Ten tijde van de samenstelling van dit Jaarprogrammaboekje was 
het reisplan nog niet bekend. Zeker is in ieder geval dat de grote 
studiereis gepland is op 17 september 2022 en naar België gaat. De 
rest blijft nog even geheim. 
 
Zodra over de reis meer bekend is, leest u dit in de Nieuwsbrief.     
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Lezing: De Eerste Wereldoorlog in Nederland en in  
Brabant 
  
Datum: 20 oktober 2022 
Locatie: Harmoniezaal, restaurant De Burgemeester, Markt 

21, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Tom Sas 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-.  
 

Nederland en de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918: 
 
Nadat in de zomer van 1914 de 
oorlog buiten onze landsgren-
zen losbarstte, verklaarde Ne-
derland zich neutraal. De Grote 
Oorlog die van 1914 tot 1918 
zou duren kende een allesver-
nietigend karakter. De oorlog 
werd onder meer gekenmerkt 
door een slijtageslag in de loop-
graven, massale stormlopen die in bloed gesmoord werden en het 
gebruik van nieuwe wapens.  
 
Lang bestond het beeld dat Nederland na de neutraliteitsverklaring 
zich achter de dijken had terug getrokken en de mensen overgin-
gen tot de orde van de dag. In zijn lezing zal Tom Sas laten zien dat 
dit beeld genuanceerd dient te worden. De Nederlandse neutrali-
teit diende gedurende de oorlogsjaren gewapenderwijs verdedigd 
te worden. In de Nederlandse samenleving waren, behalve de aan-
wezigheid van militairen, de effecten van de oorlog die om 
ons heen woedde spoedig merkbaar: geïnterneerde militairen, 
vluchtelingen, distributie en schaarste.  
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In de voordracht zal zeker ook aandacht zijn voor hetgeen er in Bra-
bant en in Oirschot van deze bijzondere periode uit onze geschie-
denis merkbaar was. 
 

Drs. T.P. (Tom) Sas (Oirschot 1980) studeerde geschiedenis aan de 
Katholieke (nu Radboud) Universiteit te Nijmegen waar hij afstu-
deerde met een scriptie over de relatie tussen Nederland en Groot-
Brittannië in de Eerste Wereldoorlog. Sinds 2007 doceert hij ge-
schiedenis aan het ds. Pierson College in ’s-Hertogenbosch. Daar-
naast werkt hij als zelfstandig historisch onderzoeker.  
 
Hij publiceert met regelmaat over het thema Nederland en de Eer-
ste Wereldoorlog. Zo droeg hij onder meer als auteur en redacteur 
bij aan de totstandkoming van de regiobundel Brabant en de Eerste 
Wereldoorlog (2016) en de stadsbundel ’s-Hertogenbosch en de 
Eerste Wereldoorlog (2018). In 2018 verscheen zijn boek Holland 
Neutraal over de Nederlandse Leger- en Vlootfilm. In voorbereiding 
is een boek over een Friese militair, Jelte Kornelis.  
Daarnaast is hij secretaris van de Stichting Studiecentrum Eerste 
Wereldoorlog (SSEW) en organiseert hij ook excursies naar de voor-
malige slagvelden van de Eerste Wereldoorlog in België en Noord-
Frankrijk. 
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Lezing: Zandpaden: wat moet je ermee? 
  
Datum: 17 november 2022 
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Jack van Nunen 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-.  
 
De spreker, IVN natuurgids Jack van Nunen, 
zal deze avond ingaan op het begrip zandpa-
den.  
 
De belangrijkste vragen die besproken zullen 
worden zijn: 
 
- Wat is een zandpad eigenlijk? 
- Zijn ze er al lang en hoelang zullen ze er nog zijn? 
- Hoe zijn ze ontstaan en welke gevolgen heeft dit voor ons land-

schap? 
- Wat is het cultuurhistorisch belang van zandpaden?  

Of beter wat gebeurt er als zandpaden verdwijnen en wegen of 
straten worden? 

- Welke gevolgen heeft dat voor ons landschap, de natuur en de 
biodiversiteit? 

 
De spreker zal u informatie en overwegingen voorschotelen om u 
inzicht te geven in deze materie. Het is dan aan de toehoorder zelf 
om te bepalen of het de moeite waard is om onze Brabantse zand-
paden te behouden. 
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Lezing: “op alles wel ende rijpelijk gelet"  
Rechtspraak van de schepenbank 
 
Datum: 15 december 2022 
Locatie: Harmoniezaal, restaurant De Burgemeester, Markt 

21, Oirschot  
Aanvang: 20.00 uur 
Spreker(s): Anton Neggers 
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 4,-.  
 
 “Sa lijff om lijff de ziel voor den duijvel; Ick sal Boxtel in brand steken” 
roept Henrick Haren alias van Seumeren, als hij in 1693 met eenen 
oproerigen en vrevelmoedigen geest op de publieke straat Michiel 
de Lavigne met een mes aanvalt. Hij wordt door de drossaard gear-
resteerd en voor de schepenbank aangeklaagd.  
 
Schepenbanken hadden in 
de zeventiende en acht-
tiende eeuw zowel een be-
stuurlijke als rechterlijke 
taak. Schepenbanken met 
zowel de lage als de hoge 
jurisdictie konden als rech-
ter konden zowel in civiele 
zaken als in criminele proce-
dures vonnissen, en zelfs 
lijfstraffen en de doodstraf opleggen. Schepenen waren leken, en 
geen juristen, en dus werden ze bij hun rechterlijke taak bijgestaan 
door onafhankelijke rechtsgeleerden.  
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In deze lezing schetst Anton Neggers de achtergronden van de 
schepenrechtspraak aan de hand van procesdossiers en adviezen 
van schepenbanken in de Meierij.  
 
Tussen al het juridisch jargon door schetsen ze een bijzonder beeld 
van het dagelijks leven in de zeventiende en achttiende eeuw. De 
procesdossiers gaan onder meer over caféruzies, defloratie, roddel 
en achterklap, onbetaalde rekeningen, bedelarij, alimentatie, echt-
scheiding, stroperij en diefstal. Over katholieke en protestante no-
tabelen, maar ook over de gewone mensen die genoodzaakt waren 
den wegh van Regt innen te gaan.  
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ERFGOEDCENTRUM ‘DE RAVENPOORT’ 
 
Locatie:  Dekanijstraat 10, 5688 AR, Oirschot 
Openingstijden: maandagavond van 18.30-21.00 uur *  

(In juli en augustus is de heemkamer alleen 
op afspraak geopend.) 

 
Wij zijn gehuisvest in Erfgoedcentrum ‘de Ravenpoort’,  
Dekanijstraat 10, 5688 AR Oirschot. Onze studiezaal is ingericht 
met moderne voorzieningen en voor wie wil mijmeren is er ‘de goei 
kamer’. 
 
Ons erfgoedcentrum is voor ieder-
een toegankelijk. Ook als u geen 
heemlid bent. Naast de hierboven 
aangegeven openingstijden wordt 
het Erfgoedcentrum ook op verzoek 
geopend en kunt u gratis gebruik 
maken van ons archief en biblio-
theek. 
 
* De opening van de Heemkamer is mede afhankelijk van de  
Coronamaatregelen. Hiervoor verwijzen we naar de website: 
www.deheerlijkheidoirschot.nl 

 
  

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
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LID WORDEN? 
 
Voor het lidmaatschap van Heemkundekring de Heerlijkheid Oir-
schot kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze 
website, www.deheerlijkheidoirschot.nl 
 
De contributie bedraagt 32,50 euro per jaar voor het eerste lid op 
een bepaald adres en 25 euro voor elk volgend lid op datzelfde 
adres.  
 
Wat kunt u allemaal verwachten als u lid wordt van onze heemkun-
dekring? 

• u ontvangt drie keer per jaar ons blad Van den Herd; 
• u ontvangt negen à tien nieuwsbrieven per jaar; 
• u bent welkom bij onze interessante lezingen over heem-

kundige onderwerpen (toegang gratis); 
• wij nodigen u uit voor onze jaarlijkse studiereizen (hier zijn 

kosten aan verbonden); 
• u kunt gebruik maken van onze archieven, mocht u onder-

zoek doen; 
• u kunt foto’s uit het fotoarchief bekijken; 
• u kunt zich aansluiten bij één van de projectgroepen. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
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