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Spannende lezing over smokkelen in Brabant
Publicist en journalist Paul Spapens geeft maandagavond 19 oktober op uitnodiging van
Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout een lezing over smokkelen in Brabant. Eerder schreef hij al
een boek over de geschiedenis van het smokkelen in Brabant. Spapens is gespecialiseerd in identiteit en
immaterieel erfgoed en werd vorig jaar onderscheiden met de Zilveren Anjer, de hoogste
cultuuronderscheiding van Nederland.
Het interessante verhaal dat Paul Spapens vertelt begint met de onafhankelijkheid van België toen de
grens tussen de twee landen definitief werd. Brabanders ontpopten zich tot zeer bedreven smokkelaars.
Nergens in Nederland is meer gesmokkeld dan in Brabant. Uiteraard komen verklaringen hiervoor
tijdens de lezing aan bod.
Het smokkelverhaal eindigt in het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw. Zijn de botersmokkelaars
toen brave huisvaders geworden? Of zijn ze andere dingen gaan doen? Paul Spapens laat zien dat de
gevolgen tot op de dag van vandaag groot zijn. Zijn verhaal is zowel sociaal-maatschappelijk als
cultuurhistorisch. Tijdens zijn lezing, waarin het onder meer ook gaat over smokkeltrucs, straffen en
bijzondere smokkelproducten, laat hij de nodige historische foto’s zien.
In de beruchte ‘botertijd’ in
met name de jaren ’50 van
de vorige eeuw werden
overvloedig kraaienpoten
gebruikt. In Luijksgestel
herinnert dit unieke
Kraaienpootmonument aan
die periode.
Foto Paul Spapens

De lezing wordt gegeven in vestzaktheater De Schelleboom, aan de
Mathildastraat 37a, 4901 HC Oosterhout. Aanvang 19.30 uur, zaal open
om 19.00 uur. In verband met de corona-maatregelen sluit De
Schelleboom om 22.00 uur. Belangstellenden moeten zich van te voren
opgeven via tel. 06 - 40 76 58 28 of via e-mail
hkoosterhout.pm@gmail.com o.v.v. naam en aantal gewenste kaarten. De
toegang kost 2,50 euro voor leden van De Heerlijkheid Oosterhout, nietleden betalen 5 euro, inclusief een kopje koffie bij binnenkomst en een
drankje achteraf. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op
bankrekening NL71 RABO 0126 3462 24 t.n.v. Heemkundekring De
Heerlijkheid Oosterhout.
Pas als de kaarten betaald zijn, is de reservering een feit.
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Lezing op 19 oktober
Plaats van handeling:
De Schelleboom
Aanvang: 19.30 uur
Zaal open: 19.00 uur
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Corona-maatregelen
per 29 september 2020 vanaf 18.00 uur
Algemene maatregelen binnen en buiten
U mag voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering plaatsen bij
een bioscoop of restaurant.
In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht.
Eet- en drinkgelegenheden met een horecavergunning mogen na 21.00 uur geen nieuwe klanten
meer toelaten en om uiterlijk 22.00 uur moet de zaak sluiten.
In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.
Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Weigeren zij, dan is dat geen reden om hen de toegang
te ontzeggen.
Uitzonderingen
Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
Beoefenen van theater, dans of muziek.

Regels voor binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn, bv in theaters
Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
Per ruimte zijn maximaal 30 personen exclusief personeel toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden.
Uitzonderingen
Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 voor betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties, en voor scouting-, cultuur-, kunst- en andere
jeugdverenigingen.
De voorzitter van de veiligheidsregio mag een uitzondering maken op het maximale aantal van 30
personen per ruimte voor panden die van groot belang zijn, bijvoorbeeld culturele instellingen.

Regels voor buitenruimtes waar mensen op één plaats zijn, bv een terras
Voor alle buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt dat er maximaal 40
mensen, exclusief personeel, bijeen mogen komen.
Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst worden als
alternatief voor de 1,5 meter afstand.
Uitzonderingen
Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, en
voor scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen.
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