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Beste leden en relaties,
Nu de meesten van jullie al van hun welverdiende
vakantie hebben genoten, sturen we je hierbij
onze vierde nieuwsbrief. We hebben voor jullie
weer de nodige nieuwtjes, feiten en
wetenswaardigheden bij elkaar gesprokkeld. Veel
informatief leesplezier.
Bestuur en Werkgroep Communicatie.

Einde corona?

Door (toekomstig) plaatsgebrek zijn wij dan ook
genoodzaakt de gehele collectie kritisch te
beoordelen en afscheid te nemen van diverse
overtollige en niet relevante zaken.

Zo hebben wij recent een grote hoeveelheid niet
Reuselse gedachtenisprentjes overgedragen aan
het Nederlands Bidprentjes Archief in Helmond
dat al een grote collectie heeft en met onze
“donatie”, na digitalisering, hun aanbod nog
completer kan maken.

Na een aanvankelijke versoepeling, door de
overheid voorgesteld, prompt gevolgd door een
forse opleving van de besmettingen, lijkt het er
eindelijk toch op dat het licht aan het einde van
de tunnel zichtbaar wordt.
Met inachtneming van de coronaregels zijn er
weer enkele vergaderingen geweest en
vooralsnog gaat onze jaarvergadering ook door.
De uitnodiging met agenda volgt binnenkort.
Hopelijk wordt de situatie weer snel normaal
zodat alle voorgenomen activiteiten kunnen
worden opgestart.

Sanering collectie
In de loop der jaren is onze totale collectie enorm
gegroeid en niet altijd werd kritisch gekeken of
die groei wel conform onze doelstelling was.
Op die manier zijn veel zaken bij ons gekomen die
geen toegevoegde waarde hebben voor Reusels
Heem.

Alle belangstellenden kunnen bij NBA gratis
gebruik maken van hun diensten; zie hiervoor:
www.bidprentjesarchief.nl. Onze collectie
Reuselse bidprentjes is binnenkort op onze eigen
website te bekijken, de digitalisering is al in een
vergevorderd stadium.

Eveneens uit onze overtollige collectie hebben wij
een hoeveelheid devotionalia geschonken aan de
heer Tony Vaessen, redacteur van het periodiek
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Devotionalia dat door de Stichting met gelijke
naam wordt uitgegeven.

Ben jij ook benieuwd wie de trofee zal veroveren
of wil je zelf ook nog eens een voorgaande editie
oplossen?
PC55 biedt op www.PC55.nl de mogelijkheid om
de voorgaande edities te spelen, uiteraard met
uitsluiting van inlevering. Open daarvoor in het
PDF archief de weeknummers 16-20-23 en 26.

Voor meer informatie over deze stichting en haar
activiteiten: www.devotionalia.info/

Indien heemkringen overtollige materialen
bezitten worden die in dank aanvaard door
genoemde instanties die er nuttig werk mee
verrichten.
Veel plezier maar denk erom:

Wij ontvingen
Onlangs werden wij verrast met het aanbod van
een “feestgids/levensloop” van het echtpaar
Vrijsen – Lavrijsen bij gelegenheid van hun
zilveren huwelijksfeest in januari 1933.
Een waarlijk prachtig werk, met de kroontjespen
in schoonschrift uitgevoerd, dat na digitalisering
voor eenieder ter inzage zal liggen.
Uit de nalatenschap van mevrouw van Nunen,
vroeger lerares aan het voortgezet onderwijs,
ontvingen wij een grote sortering boeken,
ansichtkaarten, devotie- en bidprentjes.
Ook van mevrouw Rooijmans – Gevers ontvingen
wij een hoeveelheid bidprentjes, ansichtkaarten
en devotieprentjes uit haar nalatenschap.
Er is al hard gewerkt om dit alles te sorteren; alle
families hartelijk dank dat jullie aan onze
Heemkunde Werkgroep gedacht hebben.

Heemspel
De formulieren voor de laatste editie van ons
heemspel (de september uitgave) zijn
beschikbaar, de puzzels worden weer opgelost en
velen breken zich al het hoofd over de
onderwerpen van de zoektocht.
Kortom: de spanning stijgt !!

Wel of geen pandemie: Zonder Heem Kunde Nie

Brabantse tradities
Brabants Heem heeft de intentie om bij
gelegenheid van haar 75-jarig jubileum een boek
uit te geven met lokale tradities, aangereikt door
de aangesloten heemkundige kringen in Noord
Brabant.
Ook onze HWR is
hiervoor benaderd.
Het bestuur heeft zich
over de vraag
gebogen en besloten
ook een Reuselse traditie in het boek te laten
opnemen.
We verklappen nog niet welke traditie gekozen is
maar verwachten een heel mooi resultaat in een
geweldig verhaal; nog even geduld!

Agenda
Onze jaarlijkse ledenvergadering, dit jaar voor de
tweede keer in successie uitgesteld, zal gehouden
worden op dinsdag 28 september in de
Heemkamer, aanvang 19.30 uur. De agenda
hiervoor zal tijdig verzonden worden.
Een galerij van Brabantse dokters is de titel van
een lezing waarmee Jan van Eijck, voormalig
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huisarts in Goirle en conservator van het
Museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek, onze
leden een boeiende avond zal bieden. Het belooft
een avond te worden met interessante
informatie en tal van anekdotes.

Op dinsdag 16 november om 19.30 in de
Heemkamer zal deze lezing plaatsvinden; vergeet
niet de datum te noteren.
Dit alles onder voorbehoud van de
pandemiemaatregelen.

Delpher is een gratis toegankelijke website,
ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke
Bibliotheek, met gedigitaliseerde kranten,
boeken, tijdschriften en radiobulletins uit tal van
erfgoedinstellingen.
De website is meer dan de moeite waard om te
bezoeken en kan een rol spelen in aanvullend
genealogisch onderzoek.

Zoeken in het Rijksarchief in België

Rabo ClubSupport

Als genealoog kom je, zeker na verloop van tijd,
naamgenoten of familieleden tegen die in België
woonachtig waren en zul je aldaar de archieven
in moeten duiken.

Ook dit jaar gaat de Rabobank verenigingen en
clubs ondersteunen met de Rabo ClubSupport;
dit gebeurt met inzet van kennis, netwerk en
financiële middelen.

Via een Belgische koninklijk besluit over
genealogische opzoekingen in de akten van de
burgerlijke stand is de bestaande wetgeving
recent gewijzigd.
•
•

Ook HWR heeft de kans om een bijdrage te
ontvangen en doet mee met Rabo ClubSupport.
Iedereen die onze vereniging een goed hart
toedraagt en lid is van de Rabobank kan van 4 tot
en met 25 oktober zijn stem uitbrengen op HWR.
Dit wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld;
als je nog geen lid bent kun je het lidmaatschap
aanvragen bij de Rabobank en alsnog stemmen.

•

Overlijdensakten worden na 50 jaar
openbaar en huwelijksakten na 75 jaar.
Voor geboorteakten blijft 100 jaar de
regel.
Voor alle duidelijkheid: ook de regeling
voor bevolkingsregisters (120 jaar) blijft
ongewijzigd.

Uiteraard is deze aanpassing een goede zaak voor
het genealogisch en het sociaal-demografisch
onderzoek.

Het resultaat van de stemming wordt begin
november bekend gemaakt.

Delpher – Ontdek meer. Steeds weer.
Wil je weten wat er in de wereld gebeurde op de
dag dat jij geboren werd of hoe het land er voor
stond toen je moeder ter wereld kwam, kijk dan
eens snel op www.delpher.nl

Het Rijksarchief zal alles in het werk stellen om
een en ander zo efficiënt mogelijk te organiseren.
www.search.arch.be
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Erfgoedbeleid Reusel-De Mierden:
“Bouwstenen voor de Toekomst”.

Een persoonskaart is de beste genealogische bron
voor onderzoek naar recente persoonsgegevens.
Het document biedt inzicht in iemands
levensloop en zelfs kans op familiehereniging.
Het CBG / Centrum voor familiegeschiedenis
digitaliseert de papieren collectie
Persoonskaarten (1939 – 1994) in samenwerking
met Multiscan. Het Ministerie van Binnenlandse
Zaken maakt digitalisering mede mogelijk.
De komende maanden beginnen we met het
proces van voorbereidende werkzaamheden en
het scannen. Later dit jaar indexeren we zo’n zes
miljoen persoonskaarten en delen we onze
kennis met je. Wordt vervolgd. www.cgb.nl

Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad Reusel-De
Mierden de Erfgoednota “Bouwstenen voor de
toekomst” vastgesteld. Ook de geactualiseerde
Archeologische en Cultuurhistorische
beleidskaarten van de gemeente werden
vastgesteld, en er werd besloten deze jaarlijks te
actualiseren.
Wie alle bijbehorende documenten nog eens wil
nalezen, je kan die hier inzien:
https://bit.ly/3myRkTg

Het CBG meldt: Passagierslijsten HollandAmerika Lijn online
Ben je op zoek naar passagiers die tussen 1900 en
1969 met de Holland-Amerika Lijn (HAL) hebben
gereisd? Vanaf nu kun je al een deel van de
passagierslijsten via WieWasWie en Stadsarchief
Rotterdam inzien. Naar verwachting zijn alle
lijsten in 2022 beschikbaar voor het grote
publiek.

Het CBG meldt: Van karton naar data
Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
beschikt over een unieke collectie van zo’n zes
miljoen kartonnen persoonskaarten, samen met
het Nationaal Register Overledenen. Deze
worden in de loop van het jaar allemaal
gedigitaliseerd.
Van 1873 tot ver in de twintigste eeuw vervoerde
de HAL zakenlui, toeristen en emigranten van en
naar Amerika. Tussen 1880 en 1920 maakte circa
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een miljoen Oost-Europeanen de overtocht naar
de Nieuwe Wereld.
In het kader van een gezamenlijk project van het
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en
Stadsarchief Rotterdam zijn vrijwilligers van het
crowdsourcing-platform Vele Handen druk bezig
met het invoeren van de passagierslijsten van de
HAL. Een kwart – te weten de lijsten uit de
periode 1900 tot 1920 – is inmiddels ingevoerd
en toegankelijk gemaakt. Ze vormen een nuttige
bron van informatie voor
stamboomonderzoekers, historici en andere
geïnteresseerden. Zo kun je bijvoorbeeld
terugvinden wat de bestemming was, wat er voor
de reis is betaald en hoe groot het reisgezelschap
was.

Nieuwsbrief Brabanders en hun Taal - Augustus
2021: https://bit.ly/3sUGl7z

Wat weet je over deze foto? Vertel het ons
Wie kan ons helpen bij het beschrijven van deze
foto? Herken je personen; wanneer en ter
gelegenheid waarvan is deze foto van het
Reuselse Sint Jorisgilde gemaakt?

Vanaf nu kun je de passagierslijsten uit deze
periode bekijken via de websites van het
Stadsarchief Rotterdam
www.stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-enontdek/passagierslijsten en
www.wiewaswie.nl/bronnen/passagierslijstenholland-amerika-lijn-hal/

Nieuwsbrieven
Deze maand ontving het HWR secretariaat
diverse nieuwsbrieven van collega verenigingen.
Deze zijn hier te lezen:
Nieuwsbrief Heemkunde de Heerlijkheid Oirschot
- augustus 2021: https://bit.ly/3zBSr8x
Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - juli 2021:
https://bit.ly/3gDBmDy
Nieuwsbrief heemkundekring Amalia van Solms
Baarle-Nassau/Hertog augustus 2021:
https://bit.ly/3joG9dY
Nieuwsbrief BHIC - augustus 2021:
https://bit.ly/3sRWNpi
Mededelingenblad Heemkundekring
Weerderheem Valkenswaard - augustus 2021:
https://bit.ly/3jmjwXg
De Koerier van Brabants Heem juli 2021 nr 89:
https://bit.ly/3Bj2lMx

Reminder Jaarvergadering
Op dinsdag 28 september as. vindt in onze
Heemkamer om 19.30 uur de (uitgestelde)
Jaarvergadering van de HWR plaats.
Het bestuur doet op de jaarvergadering verslag
over het jaar 2020 en kijkt ook vooruit naar het
najaar van 2021. Ook het verdere verloop van ons
50-jarig jubileum zal worden besproken.
Alle leden van de HWR hebben inmiddels per
mail een uitnodiging voor de Jaarvergadering
ontvangen.

Wil jij onze Nieuwsbrief ook regelmatig
ontvangen stuur dan een email naar
secretaris@heemkundereusel.nl
Ook voor afmeldingen mailen naar
secretaris@heemkundereusel.nl
Deze HWR nieuwsbrief en oudere afleveringen
zijn terug te lezen op onze website:
https://heemkundereusel.nl/nieuwsbrief.html
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Als een bok op de haverkist

Wanneer je ergens op zit ‘als een bok op de haverkist’, houdt dat in dat je iets heel graag wilt hebben. Je
kunt iets niet loslaten en zit er bovenop.
Men denkt dat de uitdrukking is ontleend aan de situatie dat een bok zo’n trek heeft in een paar happen
haver, dat hij telkens met zijn kop tegen de haverkist aan stoot.
Deksel haverkist op kop van bok
Het gezegde waarom een bok een haverkist ramt met zijn hoornen, komt voor in het boek Zinne-beelden,
oft Adams appel van Jan van de Veen uit 1642. In het betreffende gedicht krijgt de bok een deksel van de
haverkist op zijn kop:
“Den Bok die gaat sich op de haver-kist vertoonen,
Omdat het deksel hem wat hart viel op sijn hoornen,
Tervuyl den snoeper eedt soo valt het deksel toe,
De kop raakt inde klem, en springt ‘ken wet niet hoe,
Flok aerselt hij te rug (de kiste salt bekoopen,
En komt met groot gevelt en kracht daar tegen loopen”.
Vasthoudend
De haverkist is de sigaar. Met een flinke aanloop ramt de bok met zijn hoorns en kop tegen de kist aan; de
bok neemt een aanloop en stoot er met zijn kop tegenaan.
Het enthousiasme en de agressie van de bokaanval op de haverkist is later vermoedelijk overdrachtelijk
gebruikt.
Aanvankelijk betekende ‘als een bok op de haverkist’ in dit verband dat iemand ruw werd behandeld. Die
betekenis is nu veranderd in iemand die ‘ergens bovenop’ zit, zich heel gedreven opstelt – soms een beetje
té gedreven – en die vasthoudend is.
Iemand waakt en is alert om een situatie niet voorbij te laten gaan.

Bron: Historiek
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