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Beste leden en relaties,

HWR Brochure

Het jaar vordert snel, het is alweer bijna Pasen.
Één aói is gin aói, twee aói is 'n half aói, drie aói is
'n paòsaói, zin ze vruuger in Reusel.

Onze bestaande brochure, die enigszins
gedateerd was om aan het publiek te tonen, is
onlangs drastisch vernieuwd. Dit heeft
geresulteerd in een moderne flyer waarin heel
duidelijk wordt verteld wie we zijn, wat we doen
en tevens de vraag wordt gesteld of dit “iets voor
jou” zou kunnen zijn.
Kortom: beknopte lezenswaardige informatie
over Heemkunde Werkgroep Reusel.

In deze paas-nieuwsbrief hebben we voor jullie
weer de nodige kakelverse nieuwtjes en
heemkundige wetenswaardigheden bij elkaar
gesprokkeld.
Prettige Pasen.
Bestuur en Werkgroep Communicatie.

HWR Jaarvergadering
Eind februari hielden wij met onze leden de
jaarvergadering waar het bestuur
verantwoording aflegde over het gevoerde beleid
in het afgelopen jaar.
Dat jaar 2021 was voor onze vereniging het
jubileumjaar. Maar door de coronapandemie met
opgelegde beperkingen door onze overheid is er
weinig te vieren geweest. We hebben getracht
van deze jaarvergadering toch een enigszins
feestelijke bijeenkomst te maken en als afsluiting
van het jubileumjaar onze leden een presentje
aangeboden vanwege hun bijdrage aan het
voortbestaan van onze HWR de afgelopen 50
jaar.
We hopen natuurlijk ook in de toekomst te
kunnen blijven werken aan een gezonde
vereniging, samen met onze leden.

Belangstelling? Stuur ons een mailtje:
secretariaat@heemkundereusel.nl
En aanmelden als lid of vrijwilliger kan altijd!!

HWR Huishoudelijk Reglement
Aan onze leden is tijdens de jaarvergadering een
herschreven Huishoudelijk Reglement ter
goedkeuring aangeboden.
De bestaande huisregels dateerden al weer van
2012 en waren door de maatschappelijke
vooruitgang wel aan aanpassing toe.
Tijdens de vergadering werden enige
opmerkingen ter plaatse in de tekst aangepast
maar er blijft nog een enkel punt dat door de
“redactie” moet worden herschreven waarna aan
de leden goedkeuring zal worden gevraagd.
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HWR Thema-avond
Op 28 maart hadden wij onze thema-avond die
door collega Thijs van der Zanden werd
gepresenteerd met als onderwerp genealogie.
In een goed bezette Heemkamer volgden onze
leden met belangstelling onder meer een korte
presentatie genealogie met de nadruk op
aantoonbare betrouwbaarheid. Ook werd er
ingegaan op de mogelijkheden van Haza-21 (een
relationeel informatiesysteem voor genealogen
en historici), en een inkijk gegeven welke
brondocumenten voor HWR-leden nu al
beschikbaar zijn zonder kennis te hebben van
Haza-21.

Trouwakte van Reimigius Dilis (alias van de
Sande) en Adriana Godifried Bul, opgemaakt op 1
juli 1618.
Ook werden de vele mogelijkheden van het
genealogieprogramma Haza-21 door de spreker
toegelicht en werden de nodige vragen op
deskundige wijze beantwoord.
Al met al een zeer succesvolle presentatie die
zeker opvolging verdient en voor veel
stamboomonderzoekers nuttig zal zijn.

Uit de bibliotheek van de HWR
Arendonk in de Tweede wereldoorlog.
Auteurs: Karel Lavrijsen en Staf Lasters.
Uitgave van de heemkundige kring ‘Als Ice Can’
Arendonk.
In dit lijvig boekwerk van 338 pagina’s geven de
beide auteurs een indringend beeld van de
oorlogsjaren in Arendonk. Vooral de
ooggetuigenverslagen en de portretten van
individuele Arendonkers geven kleur aan de
emoties en gebeurtenissen in die vijf jaar van
bezetting.

Een apart hoofdstuk wordt besteed aan de
periode tussen de bevrijding van Arendonk en het
officiële einde van de oorlog in mei 1945. De
eerste wederopbouw vindt dan plaats onder de
dreiging van de overvliegende V1’s en V2’s.
Er is een gigantisch hoeveelheid aan
fotomateriaal, documenten en andere archivalia
opgenomen.
Bovendien is er veel persoonlijke informatie over
militairen en burgers die een of andere rol
gespeeld hebben in deze donkere periode.

Werkgroep Genealogie
Weer door de coronapandemie hebben wij de
voorgenomen stamboomcursus, die wij eind
2020 al in de publiciteit gebracht hebben en
waarvoor toen een vrij grote belangstelling was,
in de ijskast moeten zetten. Jammer, maar nood
breekt wet.
Wij hebben de moed echter niet opgegeven en
zijn druk bezig om alle gegevens nog eens na te
lopen op actualiteit om vervolgens alle
belangstellenden aan te schrijven voor een
hernieuwde start.
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In deze uitgave komt een echte Reuselnaar aan
het woord, Jan van Limpt, het ontstaan van onze
gemeente Reusel-De Mierden 25 jaar geleden,
het vervolg over Reuselse “bisjes” door onze
dialectdeskundige en andere mooie verhalen.

Mede door programma’s in de media als
“Verborgen Verleden” en “DNA onbekend” blijkt
dat de belangstelling voor genealogie nog steeds
actueel is en wij willen daar graag op inhaken.

Ons kwartaaltijdschrift De Schééper

Misschien vind je het leuk om een abonnement
als cadeautje te geven aan ouders, grootouders
of vrienden.
Aanmelden kan per e-mail:
adminscheeper@heemkundereusel.nl of
telefonisch 06 – 51 68 90 20 (Bep Dierckx) tussen
18.00 en 20.00 uur.

Uit het HWR archief
Proces Verbaal wegens het niet sluiten van
tolbomen - [24 februari 1865]

Medio maart is de laatste editie (nummer 132)
van ons tijdschrift De Schééper weer aan onze
abonnees aangeboden, vol met interessante
heemkundige verhalen.
Naast de verhalen zijn ook veel oude foto’s
afgebeeld zodat het niet alleen een interessant
lees-, maar ook weer een mooi kijkblad is
geworden. Op deze manier kun je op de hoogte
blijven van de geschiedenis van Reusel.
Op vrijdag den 24e februari het jaar 1865 hebben
Bartholomeus Reniers brigadier der
Rijksveldwachter wonende te Stratum en Peter
Jespers Rijksveldwachter wonende te Hapert ons
bevonden binnen de gemeente Reusel, alwaar des
middags omstreeks twaalf uuren door ons is
bevonden dat den tolgaarder van tol nr 10 op de
provincionale weg te Reusel Everardus Peters, oud
ongeveer 30 jaren bouwman wonende te Reusel,
niet den tol noch bijboom gesloten had tijdens dat
het sluiten der tol boomen op de provincionalen
wegen door Heeren Gedeputeerde Staten of Zijnen
Exelentie den Heere Commissaris des Konings
noord brabant bevolen was en hiervan Proces
verbaal op gemaakt 't welk wij op den eed bij den
aanvang onzer bediening hebben afgelegt, verklaren
wij overeenkomstig den waarheid te zijn opgemaakt
te Stratum den 25 februarij 1865.
Proces verbaalboek van de Reuselse veldwachter
Jan Imants.
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BrabantinBeelden
Zoals vorige maand al vermeld in deze
nieuwsbrief, heeft de HWR de authentieke
Reuselse dorpsfilm gemaakt door de Enschedese
cineast en zakenman Johan Adolfs naar het BHIC
in den Bosch gebracht. Op professionele wijze
met de meest moderne hulpmiddelen werd de
originele 8mm film uit 1968 daar gedigitaliseerd.

Doelstelling van de Stichting is om het beeld van
de tram van vroeger te bewaren voor de
toekomstige generaties.

Hieronder is het resultaat te zien. Op de bovenste
afbeelding een momentopname uit de in 2007
uitgebrachte DVD. Deze DVD werd gemaakt vanaf
een digitale videotape gemaakt in 1991.
Daaronder is (nagenoeg) dezelfde scene te zien
van de digitale versie anno 2022.

Zij hebben ons verzocht deze artikelen te mogen
publiceren in hun kwartaalblad in september en
december 2022 en in maart 2023. Uiteraard
hebben wij daaraan ons fiat gegeven en zijn trots
dat “onzen tram” landelijke bekendheid krijgt,
een mooie promotie voor HWR.

Abdij van Tongerlo
De abdij van Tongerlo was een belangrijke speler
in Brabant op het religieuze, politieke en
economische toneel in de periode 1130-1796.
Deze enorme continuïteit en de brede terreinen
waarop de abdij haar invloed liet gelden, staan
borg voor uitgebreide mogelijkheden tot
onderzoek. Wegens het grote Noord-Brabantse
belang hebben de abdij van Tongerlo en het
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
een deel van dit omvangrijke archief (te weten de
registers) gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt
voor onderzoekers en genealogen.

“Toen d’n tram nog door Reusel liep …..”
Vanaf december 2020 is in ons periodiek De
Schééper door Bernard Fleerakkers een drietal
artikelen gepubliceerd met deze titel.
Dat is de medewerkers van de Tramweg-Stichting
blijkbaar ook opgevallen. Dit is een landelijke
vereniging van tram- en treinliefhebbers die elk
kwartaal het tijdschrift “Op Oude Rails” uitgeeft.
www.tramwegstichting.nl

Hier ga je naar de registers van de Abdij van
Tongerlo: https://bit.ly/3EfQ8Lv
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4 mei herdenking
In 2020 en 2021 werden er in Reusel vanwege
Corona kleine herdenkingen georganiseerd. In
2020 buiten, vorig jaar deels in de raadszaal en
deels buiten (i.v.m. het weer).

Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - maart 2022:
http://bit.ly/37FEixX
Nieuwsbrief Brabants Erfgoed - april 2022:
https://bit.ly/3rjlQlI
Mededelingenblad Heemkundekring
Weerderheem Valkenswaard - april 2022:
https://bit.ly/3L5rvmG
Nieuwsbrief Brabants Heem - april 2022:
https://bit.ly/3O0OYb4
Nieuwsbrief Heemkunde de Heerlijkheid Oirschot
- april 2022: https://bit.ly/37a7D3A

Voor 2022 ziet het programma er globaal uit als
volgt:
- 19.45 uur start bij het monument op het
Kerkplein met o.a. Vendelgroet, muziek door koor
en harmonie, welkomstwoord.
- 20.00 uur twee minuten stilte en daarna
kranslegging en bloemlegging (voor alle
burgerslachtoffers), toespraken, muziek,
gedichten.
- Rond 20.15 uur vertrek naar begraafplaats waar
bloemen worden gelegd, de Last Post wordt
gespeeld en er een defilé langs Engelse graven is.

Nieuwsbrief heemkundekring Amalia van Solms
Baarle-Nassau/Hertog - maart 2022:
https://bit.ly/3rgvTrD
Nieuwsbrief Regionaal Archief Tilburg - april
2022: https://bit.ly/3vc2UX9
Nieuwsbrief Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven - maart 2022: https://bit.ly/3jtIXp8

Heemkunde Werkgroep Reusel heeft ook een
facebook pagina. Je kunt ons vinden op:
https://www.facebook.com/heemkundereusel

- Afsluiting met koffie en thee in het
gemeentehuis.

Nieuwtjes
Indien je nieuwsfeiten, berichten of
heemkundige aardigheden hebt waarvan je
ook je mede-lezers op de hoogte wil stellen
kun je die altijd toezenden aan het
secretariaat. Wij delen de informatie
vervolgens in de eerstvolgende nieuwsbrief
met onze geïnteresseerde “abonnees”.

Wil jij onze Nieuwsbrief ook regelmatig
ontvangen stuur dan een email naar
secretaris@heemkundereusel.nl

Nieuwsbrieven

Deze HWR nieuwsbrief en oudere afleveringen
zijn terug te lezen in een archief op onze website:
heemkundereusel.nl/nieuwsbrief.html

Ook voor afmeldingen mailen naar
secretaris@heemkundereusel.nl

Deze maand ontving het HWR secretariaat
diverse nieuwsbrieven van collega verenigingen.
Deze zijn hier te lezen:
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Dat is het hele eieren eten

Rond Pasen vliegen de dozen eieren weer de winkel uit. We eten in Nederland sowieso veel eieren,
maar tijdens de Paasdagen gaan we echt los. Naast echte eieren eten natuurlijk ook veel mensen
de minder gezonde chocolade-eieren. Genoeg reden om rond Pasen eens stil te staan bij de
herkomst van de bekende uitdrukking “dat is het hele eiereneten”.
De uitdrukking wordt gebruikt om aan te geven dat ‘iets nu eenmaal zo is’ of dat iets ‘vrij eenvoudig
is’. Soms wordt de uitdrukking verkeerd gespeld, met een spatie tussen
‘eieren’ en ‘eten’. Het woord moet hier echter aan elkaar geschreven
worden. Volgens het Genootschap Onze Taal is de uitdrukking
voortgekomen uit de oudere uitdrukking: “Dat is het eiereneten niet.”
Dit betekende zoveel als ‘dat is niet waar het op aankomt’ of ‘daar gaat
het helemaal niet om’. Het woordje ‘niet’ is in de loop der tijd verdwenen
en ook de betekenis van de uitdrukking is wat veranderd. Vermoed wordt
dat de huidige uitdrukking zijn herkomst vindt in een oud Paasgebruik
waarbij men wedstrijden hield wie zoveel mogelijk eieren kon eten. Hoe
moeilijk kon dat nou zijn? Alhoewel: er zijn records bekend van mensen
die achter elkaar vijftig eieren wegwerkten. Hou ze maar eens binnen… In
het boek De Volksvermaken schreef het Nederlandse schoolhoofd Jan ter
Gouw (1814-1894) het volgende over deze opmerkelijke wedstrijden:
“Een ander vermaak bestond in ’t veel-eten. Halbertsma spreekt van ‘obligaat-eters’, die gemakkelijk
dertig eijeren aankonden, ja, van een armmeester, die er vijftig oppeuzelde, nadat hij eerst de
potjebeuling en ’t pekelvleesch aangesproken had. Van zulke virtuozen gewagen hier de
kroeglegenden ’t meest. ’t Is meer dan veertig jaren geleden, dat, in een Brabantsch-bierhuis op ’t
Water bij de Kapel-steeg, een Brusselaar ’t zelfde heldenfeit volvoerde, en er vijf en twintig liters faro
bij inzwolg. Men weet niet, waar een mensch al zijn vermaak in vinden kan. Maar ik weet wel, zei een
Geldersch Nutsverhandelaar tot zijne hoorders, dat mijn buurman de apotheker ’t nooit drukker heeft
‘met pillenmaken’ dan tegen Paschen, ‘naar welke, in de week na Paschen, zeer veel navraag is door
hen, die te veel Paascheijeren hebben gegeten’.”
Bron: Historiek
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