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VAN HET BESTUUR 
 

Om toch de band met u levendig te houden, brengen we ook deze maand weer een 

nieuwsbrief uit. Ondanks dat we geen activiteiten kunnen vermelden (want die kunnen 

voorlopig nog niet in het vooruitzicht worden gesteld) brengen we in dit 9e nummer van 

onze nieuwsbrief hopelijk toch weer wat interessante onderwerpen onder uw aandacht. 

 

Sinds deze week kunt u op onze website alle Drijehornickels inzien vanaf 1992 t/m 

2019. Ook is er een zoekfunctie* bij geïnstalleerd. U kunt ze vinden onder Archief en 

vervolgens De Drijehornickels. De uitgaven van 2019 (deels) en 2020 zijn uit commer-

ciële overweging niet opgenomen.  

*  De gezochte items worden  weergegeven in PDF en of op welke pagina of in welke Drijehor- 

nickels deze  zich bevinden. Meer specifiek zoeken binnen de gevonden Drijehornickels gaat 
middels de standaard PDF zoekfunctie (meestal CTRL F). 

 

Vanwege het aanwezige risico voor het krijgen van het coronavirus is het Heemhuis de 

komende tijd alleen op afspraak te bezoeken. Liefst tijdens de oorspronkelijke 

inlooptijden: dinsdagmorgen 9:30 tot 12:00 uur en woensdagavond van 19:30 tot 21:30 

uur. Afspraak maken via info@drijehornick.nl of 040-2838472.  

  

Hebt u zelf ideeën op het gebied van cultuurhistorie die de moeite waard zijn voor de 

leden van onze vereniging, laat het ons dan weten. Ook willen we graag leuke verhalen, 

anekdotes, bijnamen, foto’s met een verhaal, bijzondere objecten, etc. etc. van u 

ontvangen die in relatie staan tot Nuenen-Gerwen-Nederwetten. 

 

De bibliotheek van onze heemkundekring heeft tal van interessante boeken die in deze 

tijd van wat meer rust misschien voor u interessant kunnen zijn. Vraagt u ons gerust 

naar een onderwerp. We hopen op korte termijn de boeken en publicaties van onze 

bibliotheek op onze website te plaatsen. 

 

De websitecursus, die intern voor 18 actieve leden in februari/maart in het Heemhuis is 

gestart, wordt weer langzaam hervat. We kiezen nu, vanwege corona, groepen van drie  

personen plus de cursusleider. We zullen op korte termijn de cursusleden benaderen voor 

de voortzetting van deze cursus. 

 

We stellen in deze nieuwsbrief een vacature voor een coördinator betreffende de 

werkgroep Archeologie & Monumenten. Zie nadere informatie hieronder. 

https://heemkundekringnuenen.nl/
mailto:info@drijehornick.nl
mailto:info@drijehornick.nl
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VACATURE 

Coördinator werkgroep Archeologie & Monumenten (A&M) 

 
Profielschets  

De coördinator moet zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de volgende eisen: 

 

Karaktereigenschappen 

 Affiniteit met archeologie en historische monumenten; 

 Teamleider. Qua persoonlijkheid moet hij/zij de groepsleden weten te enthousiasme-

ren en  regelmatig met hen in contact treden over het groepsgebeuren. 

 

Kennis 

 Cursussen hebben gevolgd op gebied van archeologie en historische  monumenten en 

bereid zijn om periodiek seminars te willen volgen op deze  gebieden, ter verrijking 

van de actuele kennis in de groep. 

 

Ervaring 

 Beschikt over creativiteit en flexibiliteit om nieuwe ideeën en werkwijzen te omarmen 

en na geschiktheidsbevinding in te voeren;  

 Digitaal goed onderlegd is. 

 

Diversen 

 Is in staat om voor kleine/middelgrote groep mensen voordracht over de  vakgebieden 

te houden; 

 Is in staat om de contacten met overheden en lokale instituten en gemeente te onder-

houden; 

 Weet zich communicatief op te stellen naar enerzijds de werkgroepsleden alsook naar 

de bestuursleden. 

 

Voor nadere informatie  

 Over deze werkgroep kunt u het jaarverslag 2019 raadplegen.  

 Over de vacature kunt u contact opnemen met de secretaris: info@drijehornick.nl 

 

  

OPROEP 
Laat de coronacrisis niet zonder registratie voorbij gaan. Hebt u specifieke toepasselijke 

foto’s, prenten etc. stuur ze ons dan op.  

 

Persoonlijke kattebelletjes, foto’s, filmpjes, brieven, briefkaarten, posters en tekeningen. 

Help het BHIC bij het opzetten van de coronacollectie van Brabant, zie ook 

pagina 14. 

 

 

 

AGENDA JUNI 2020 
We zullen u tijdig informeren zodra de activiteiten weer worden hervat. 

  

mailto:info@drijehornick.nl
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EVEN VOORSTELLEN  
 

    Will van Buul     
 
Deze maand weer eens een dame aan het woord in onze nieuwsbrief. Het is opmerkelijk 

dat er zo weinig vrouwen lid zijn van onze vereniging. En van de vrouwelijke leden zijn er 

maar een paar die actief zijn als lid van een werkgroep. Daarom zijn we heel erg blij met 

Will.  

Haar voornaam, zo vertelt ze, is afgeleid van Willy. Naar gelang Will ouder werd, 

verdween de Y van haar voornaam.  

 
Niet zo uitzonderlijk voor Nuenenaren is 

dat Will in het Klooster werd geboren. Dat 

zijn er velen geweest. De ouders van Will 

zijn beiden Nuenenaren geworden. Immers 

haar vader was afkomstig uit Oss en haar 

moeder kwam uit Tongelre. Will is enig kind 

gebleven. Ze heeft wel nog een halfbroer 

uit een eerder huwelijk van haar vader. 

Haar ouders waren hardwerkende mensen. 

Haar moeder was huisvrouw en vader 

werkte in de bouw als ijzervlechter en later 

als uitvoerder.   

 
Scholen  

Will is met de kleuterschool begonnen in 

Nuenen. Vanaf de tweede klas lagere 

school is ze overgestapt naar de Nutsschool 

aan de Reigerlaan in Eindhoven. Dat was 

voor Will best wel moeilijk omdat ze daar 

natuurlijk op school weinig vriendinnetjes 

uit Nuenen tegenkwam. Maar ze maakte al 

snel vriendinnetjes in Eindhoven.  

 

Na de lagere school ging Will naar de MULO. 

Was er op de Nutsschool een vrijheid voor de kinderen, op de MULO viel dat in het begin 

zwaar tegen, omdat hier alles strikt aan regels gebonden was. Daar moest Will wel even 

aan wennen.    

Na haar vierjarige MULO-opleiding ging Will, op verzoek van haar moeder, nog een jaar 

naar de huishoudschool. Dit werd de zgn. assistentenklas. Want volgens haar moeder 

was dat een gedegen opleiding voor later als ze huisvrouw zou worden.  

Desgevraagd deelt Will mee dat ze in de assistentenklas niet direct  de interesse en affi-

niteit voor handenarbeid heeft gekregen. Die heeft ze al eerder van haar moeder 

meegekregen, die op latere leeftijd ging studeren voor lerares handenarbeid.    

 
Beroepsopleiding 

Will zou heel graag kleuterleidster willen worden. Maar helaas werd ze voor deze 

opleiding uitgeloot. Daarna zette ze haar zinnen op de kind- en jeugdverzorging. Niet dat 

dit voor haar ondergeschikt of minder zou zijn. In tegendeel, het bleek een schot in de 

roos. De opleiding van twee jaren volbracht ze in één jaar. Daarna moest ze nog een jaar 

stage lopen, wat ze op het St. Marie in Eindhoven deed. Ze ging voor de diploma’s 

Kinderbescherming A en B. Daarna volgde ze de Sociale Academie (MBO), ook in 

Eindhoven. Ze koos daar voor de opleiding werken in een inrichting (werken met 

slechthorenden).  
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Beroep 

Ze heeft met haar diploma van de Sociale Academie op St. Marie een deel van haar 

verdere beroepscarrière vervuld. Ze heeft daar 15 jaar gewerkt met veel inzet en grote 

voldoening. Maar zwaar was het wel. In de beginjaren had ze groepen jongetjes van drie 

tot vijf jaar. In principe kon ze wel elke avond naar huis in Nuenen, maar als ze in weken 

ingepland was voor zowel dag- als nachtdienst bleef ze op St. Marie overnachten. De 

diensten duurden tot ca. 20.00 uur, de bedtijd voor deze kindertjes. ’s Nachts moest er 

natuurlijk ook altijd iemand aanwezig zijn.        

Later kreeg ze groepen te begeleiden van meiden tussen de 14 en 20 jaren. Dat was 

natuurlijk heel anders. Ook had ze bij deze meidengroepen de taak om stagebegeleidster 

te zijn.    

 
Huisvesting 

Het instituut St. Marie was gevestigd bij een klooster van de orde Dochters van Maria en 

Jozef.  Omdat het instituut steeds groeide, werd het Gezellenhuis geannexeerd.  

Op iedere verdieping woonden twee groepen kinderen. Het huis had vier verdiepingen. 

Iedere groep had zowel een huiskamer als slaapkamertjes voor de kinderen en de 

leiding. Bij iedere groep moest één leidster overnachten. Iedere groep telde drie á vier 

leidinggevenden.  

Ook werd woonruimte gemaakt in het huis dat tegen het Gezellenhuis was aangebouwd. 

Dit werd voorheen bewoond door de directeur van het Gezellenhuis. Hier woonden 12 

meisjes in de leeftijd van 14-20 jaar. De meisjesgroep werd maar door twee personen 

begeleid. Dat was Will met nog een collega. Ze hadden 24-uurs dienst. 

 

Verstaanbaar maken 

Bij de kinderen van het St. Marie is het van wezenlijk belang dat ze begeleiders hebben 

die goed verstaanbaar praten. Want het zijn slechthorenden. Zo moest Will zich 

aanpassen en heeft zich aangeleerd om langzaam en duidelijk te articuleren en de 

kinderen aan te kijken bij het toespreken en ze eerst even aan te tikken. Maar het praten 

zelf heeft ze gelukkig na haar pensionering niet verloren! 

 
Verdere loopbaan 

Vanwege (persoonlijke) problemen nam Will afscheid bij St. Marie. Ze ging toen werken 

in Helmond in Huize De Waard. Ze werd daar leidster in een gezinsvervangend huis. Het 

ging hier om volwassenen met geestelijke en lichamelijke handicaps. Ze heeft deze 

functie vijf jaar uitgevoerd en moest toen vanwege gehoorproblemen ander werk zoeken. 

Na een operatie aan het gehoor kwam ze niet meer in aanmerking voor een fulltime job. 

Op de tijd-as gezien, zijn we dan zo midden in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 

 
Vrijwilligerswerk 

Will is toen vrijwilligerswerk gaan doen bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 

(RHCe). Ze kreeg de gemeentearchieven van de voormalige gemeente Gestel en 

Blaarthem voor haar kiezen. Ze werkte daar met haar collegae in de kelder van het 

gemeentehuis. Door de gewelven was het moeilijk om met je stemgeluid de gehele groep 

te bereiken. Maar daar wist Will wel raad mee. Ze adviseerde om het licht uit te doen en 

dan even de collegae toe te spreken, zo van PAUZE of KOFFIE. Als het licht uitging, 

schrok natuurlijk iedereen en dan was het een paar seconden stil.  

Will moest ook test-zitten bij het verdedigen door kandidaten van hun proefschriften op 

gebied van hun studie Geschiedenis. 

Ook heeft Will als vrijwilligster in de bibliotheek van Veldhoven gewerkt. Via deze job 

werd haar aandacht gevestigd op een carrièreswitch en is ze naar de Bibliotheek-

academie gegaan. Maar ook daar gooiden haar gezondheidsproblemen roet in het eten. 

Via het vrijwilligerswerk is ze begonnen aan haar genealogie en zo bij de 

heemkundekring De Drijehornick verzeild geraakt. Daar heeft ze in eerste instantie met 

iemand samen gewerkt om de bibliotheek op te zetten, maar dat liep onder andere mis 

vanwege het automatiseringssysteem. Hans Korpershoek heeft dat toen van haar 

overgenomen.  
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Bij de heemkundekring heeft ze ook het plezier ontdekt van het opstellen van je eigen 

stamboom. Zo heeft ze de stambomen van drie van haar vier voorouders al opgesteld. 

Toen haar moeder 65 jaar werd, kon Will als verrassing haar moeder  haar stamboom 

aanbieden. Uit die stambomen bleek dat de voorouders van Will uit Nuenen afkomstig 

waren. Dus Will kan met recht zeggen dat ze Nuenens bloed in zich heeft. 

 

In het begin heeft ze onder leiding van Martien van Riet geholpen bij de werkgroep 

Historisch Beeldmateriaal, dat toen nog Fotoarchief heette. Toen de heemkundekring 

besloot om alle foto’s op de website te plaatsen, heeft ze die klus samen met Herman 

Bulle en wijlen Arjaan den Haan aangepakt en de foto’s gedigitaliseerd. 

 

In de tijd dat ze met stambomen van haar eigen voorouders bezig was, kwam ze John 

Parmentier tegen in onze vereniging en dat leidde ertoe dat Will ook werd ingezet in de 

werkgroep Genealogie, dat ze tot heden nog steeds met veel inzet en plezier doet. Van 

2006 t/m 2013 is Will ook lid van het bestuur van de heemkundekring geweest.  

Zo is Will al zo’n 20 jaar lid van onze vereniging.  

 

Andere hobby’s 

Naast genealogie en fotowerk heeft Will nog andere hobby’s.  

Je ziet het meteen bij binnenkomst in haar gezellige huis aan het Wermersland in 

Nuenen. Haar halletje en woonkamer laten duidelijk zien dat er een hobbyist woont. Er 

hangen en liggen heel mooie quiltstukken die ze zelf maakt. Ze quilt ook bij de 

Regenboog-quilters in de Regenboogkerk, voor tehuizen en ouderen. Het quilten heeft ze 

geleerd bij Marthje de Vries in Nuenen. 

Will ging, en gaat nog steeds indien haar gezondheid het toelaat, eenmaal per maand 

naar De Regenboog om daar te quilten. De Regenboog-quilters werken met de 

naaimachine. Aangezien ze daar een hekel aan heeft, verzorgt zij het zoomwerk 

(handwerk). De werkstukken worden voornamelijk voor kindertehuizen in Roemenië 

gemaakt. Haar eigen quilts maakt ze helemaal handmatig. Dat roept bij mij de vraag op 

of haar polsen en handen daar wel stevig genoeg voor zijn. Gelukkig is dat zo. Ze 

gebruikt wel een vingerhoed om te voorkomen dat haar vingers de naald niet door de 

dikke stof kunnen steken.  

 

 

 
 

Een hele kabouterfamilie bij elkaar 
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Will laat zich ook door bekende kunstenaars inspireren, zoals Escher en Mondriaan 

  

 
 

Maar ze heeft ook eigen ontwerpen 

Naast het quilten vindt Will het ook heerlijk om te zwemmen. Nadat het bewegen haar 

lastig viel, is ze gaan zwemmen. Ze deed dit vroeger elke dag maar sinds ze werkte (St. 

Marie), kon dat niet meer. Nu zwemt ze eenmaal per week bij het REVAK (REValideren 

en AKtiveren), al meer dan 25 jaar.  Met zwemmen voelt ze geen pijn en zo krijgt ze toch 

voldoende beweging. Donderdag is haar vaste zwemdag, met na het zwemmen ……. 

koffiedrinken en wat bijpraten met de andere zwemmers.  Will is lid van het REVAK. 

Nadat ze op verschillende adressen in Nuenen heeft gewoond, zoals in de Lindenlaan, de 

Voirt, Bernhardstraat, Groenvinkhof en Hondsdrafstraat, hoopt ze nog lang te kunnen 

blijven wonen in haar gezellige woning in het Wermersland.  

En we hopen uiteraard dat we nog lang plezier van haar mogen hebben als gezellige 

collega en actief lid van de heemkundekring. 

  

Vanwege de Coronacrisis is dit interview door Ruud Bovens telefonisch afgenomen.  

 

      

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

 

Diesajn móndkèpke    

Ze stónd boove óp 'n trèpke 

Te zuujke nor 'n bildig lèpke 

Brabants bónt dè ze vónd     

Knupte ze vur d'r mónd 

Én genoot van d'r diesajn móndkèpke 
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NIEUW TERUGBEELD-PANEEL AAN MEDISCH CENTRUM AAN 

DE BERG 

Aan de voorgevel van het Medisch Centrum Aan de Berg hangt sinds kort een nieuw 

Terugbeeldpaneel. Het is Terugbeeldbord nummer 44 dat informatie geeft over de 

boerderij die daar tot 1971 heeft gestaan.  

De eerste 38 zuilen van Terugbeeld met informatie 

over verdwenen markante gebouwen en buurtschap-

pen verschenen in 2016 in het straatbeeld. 

Inmiddels zijn op 42 locaties in Nuenen, Gerwen, 

Nederwetten en op het Eeneind informatiezuilen 

geplaatst die informatie geven over een niet meer 

bestaand belangrijk of markant gebouw. Drie Terug-

beeldpanelen geven informatie over de verdwenen 

buurtschappen Refeling, Vaarle en ’t Huukske.  

Zuil 43 is geplaatst nabij herberg Eeckaerde aan de 

Argonautenlaan in de Eindhovense wijk Oude 

Gracht-Oost en geeft informatie over de Heerlijkheid 

Eckart als onderdeel van de voormalige gemeente Nederwetten-Eckart (1810-1821). Het 

project Terugbeeld van heemkundekring De Drijehornick is ontworpen door Peter van 

Kemenade van 4PR realisation uit Nuenen en is gefinancierd door de Stichting 

Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts.  

 

Blanco bord                                                                                                       

Boven in het Heemhuis lag nog steeds een onbeplakt Terugbeeldbord. Ooit gediend als 

voorbeeld hoe de Terugbeeldborden die op de gevel moesten komen, er uit zouden zien. 

Een blanco voorbeeldbord dus. Zonde om dat ongebruikte bord te laten liggen. Vandaar 

dat het idee kwam het bord alsnog in de serie Terugbeeld op te nemen. Een locatie was 

snel gevonden: midden in de Nuenense dorpskom. 

Boerderij Rooijakkers/Gevers   

Het nieuwe Terugbeeld-informatiebord aan de gevel van het Medisch Centrum aan de 

Berg geeft informatie over de boerderij van Johan Rooijakkers. Deze boerderij staat al 

aangegeven op de oude kadasterkaart uit 1832. Vanaf 1951 werd de boerderij bewoond 

door Janus Gevers met zijn gezin. Het pand is in 1971 gesloopt om plaats te maken voor 

de bouw van de Boerenleenbank. Het was de laatste boerderij op dit gedeelte van de 

Berg midden in de Nuenense dorpskom. 

 

 
 

Peter van Kemenade van 4PR bezig met het bevestigen van het Terugbeeldbord met 

informatie over de verdwenen boerderij Rooijakkers/Gevers aan de Berg [foto: Roland 

van Pareren] 
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Boerderij Rooijakkers aan  

de Berg, 5 september 1944 

(‘dolle dinsdag’) 

 

 

 

 

 

 

           Boerderij Rooijakkers,  

           achterzijde, plm. 1930 

 

 

 

 

 

 

Boerderij Gevers, plm. 1960 

 

 

 

 

Boerenleenbank, 

1971. Architect 

Theo van den 

Acker (Deurne)  
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 

Stierenringen 

Met een stier op de boerderij ligt het gevaar altijd op de loer. 

Een stier blijft onvoorspelbaar. Van het ene moment op het andere kan hij totaal van 

karakter veranderen en is die goeie lobbes van zo-even een niet te stuiten kolos die op 

ramkoers naar zijn slachtoffer gaat. Zijn naar beneden gerichte kop is zelfs zónder 

hoorns dodelijk. Om dit gevaarlijke dier hanteerbaar te maken voor een begeleider krijgt 

de stier een neusring. Vaak wordt dit vakkundig door een dierenarts gedaan als het dier 

ongeveer 9 maanden oud is. 

 

 
 

 

De neus is een zeer gevoelig lichaamsdeel. De neusring heeft een diameter van 8 tot 12 

cm afhankelijk van de grootte van de stier. Bij een agressieve stier wordt wel een 

kort touw aan de neusring bevestigd. Als de stier zijn kop naar beneden brengt om aan 

te vallen, zal hij zelf op dat touw gaan staan en is het gevaar 

even geweken. In principe is de neusring niet bedoeld om de 

stier te leiden; dit gebeurt door middel van een touw aan het 

halster. Er wordt soms tijdelijk een touw aan de neusring 

bevestigd om te kunnen ingrijpen als de stier agressief wordt.  

 

Stieren hebben een groot beschermingsgevoel voor de hele 

kudde, het zogenaamde mannetjesinstinct. Het is moeilijk te 

voorspellen welke stieren gevaarlijk worden. Uiteindelijk kun je 

een stier nooit vertrouwen. Vooral als ze ouder worden kunnen 

de uitbarstingen agressiever zijn. 

 

De vlag van Uri  (Zwitsers kanton) is vierkant en toont een zwarte stierenkop met een 

rode tong en een rode neusring op een geel veld. De vlag is in 

gebruik sinds de 13e eeuw, maar de stier heeft pas sinds de 15e 

eeuw een neusring. 

De zwarte en gele kleuren op de vlag zijn afgeleid van de kleuren 

van het Heilige Roomse Rijk. De stier is het symbool van Uri, 

maar is in feite een oeros.  

Oerossen zijn een uitgestorven bizonsoort die vroeger veel in Uri 

voorkwamen en daar Urochs genoemd werden. Van deze term is 

de naam van het kanton afgeleid. 

 

Ook mensen kunnen een neusring dragen, maar dan is het (hopelijk) als sieraad bedoeld. 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Uri_(kanton)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stier_(rundvee)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tong_(anatomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neusring
https://nl.wikipedia.org/wiki/13e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/15e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/15e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Roomse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeros
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bison_(geslacht)
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Niet in ons archief aanwezig, maar wel leuk om te weten en te zien zijn 
de neusklemmen. 

 

  

 

Soms krijgt een jonge koe (vaars) een 

neusklem om te voorkomen dat zij bij een 

andere koe drinkt. Deze vaarsen zijn 

inmiddels melkkoeien. Gemaakt door Marie 

Louise Nijsing in 2017 tijdens een foto-

reportage van historische boereninterieurs 

voor de tentoonstelling Nu in Toen in het 

Vincentre in Nuenen en opvolgend in het 

Heemhuis van De Drijehornick. De panelen 

van deze expositie zijn inmiddels door Marie 

Louise aan heemkundekring De Drijehornick 

geschonken.   

 

 

 

 

NEUW IN ONZE BIBLIOTHEEK 

JAN VAN SCHAGEN 

Acht eeuwen Eindhoven 

Verhaal van een stad, 2020 

      

      

Deel 1 en 2 

 

Acht eeuwen Eindhoven vertelt het verhaal 

van een bijzondere stad. Eindhoven kent een 

interessante en unieke geschiedenis, die in 

deze uitgave voor het eerst over de volle 

periode van ruim 800 jaar wordt verteld. Er 

bleken twee banden nodig om alle 

ontwikkelingen aan de orde te kunnen 

stellen. Bestuur en politiek, religie en sociale 

kwesties, industrie en landbouw, stads-

ontwikkeling en woningbouw, gezondheids-

zorg en cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.  

 

 

Al deze aspecten komen verdeeld over zeven tijdsperiodes aan bod.  

De uitgave bevat honderden grotere en kleinere artikelen en kaders, die inzicht 

verschaffen in het reilen en zeilen van de Eindhovenaren in de loop der eeuwen. Een en 

ander wordt ondersteund door evenzovele illustraties. 
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Auteur Jan van Schagen (1940) was tientallen jaren werkzaam bij de Philips Persdienst, 

aanvankelijk als bedrijfsjournalist, later als persvoorlichter met name op sociaal-

economisch terrein. Na zijn pensionering begon hij met het schrijven van boeken met als 

thema mensen, geschiedenis, Eindhoven. Sommige betreffen bedrijven of stichtingen, 

een ander gaat over een muzikale familie,  weer andere zijn fotoboeken over Eindhoven 

in een decade van de afgelopen eeuw. Zijn bekendste werk is Arm, arm Eindhoven over 

de geschiedenis van armoede en armoedebestrijding in de stad. Met Acht eeuwen 

Eindhoven maakt Van Schagen het dozijn boeken vol. De auteur is geboren en getogen 

Eindhovenaar en woont al geruime tijd in Nuenen. 

 

 

WIST U DAT?  
 

 Het wel erg handig is om een verhuizing of ander e-mailadres dan wel ander 

telefoonnummer door te geven aan de secretaris van De Drijehornick. Zodat wij u 

kunnen blijven bereiken. Indien u zelf geen e-mailadres heeft, kunt u dan het e-

mailadres van een van uw kinderen, indien die geen bezwaar hebben, aan ons 

doorgeven zodat wij alle heemkunde-post naar dat adres kunnen sturen.   
 

 U aan de secretaris e-mailadressen kunt doorgeven van personen of instanties waar-

van u denkt dat deze het leuk vinden om onze nieuwsbrief te ontvangen. 

 

 Heemkundekring De Drijehornick een cultuurhistorische vereniging is en dat zij een 

ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft bij de Belastingdienst en dat 

daarom de contributie door de Belastingdienst als gift beschouwd wordt en dat u dit 

bedrag mag opgeven onder de post GEWONE GIFTEN. 

Er zit wel een restrictie aan:  

Van alle gewone giften komt slechts boven de 1% van het inkomen voor aftrek in 

aanmerking. Maar  . .  indien u met de vereniging (voor tenminste VIJF jaar) een 

onderhandse overeenkomst afsluit, mag u vanaf de eerste euro het bedrag volledig 

aftrekken. In dat geval is de contributie cq de bijdrage van  € 30 of € 35 geheel 

aftrekbaar. Er is dan namelijk sprake van een PERIODIEKE GIFT. Bovendien 

verhoogt de Belastingdienst deze gift met  25%, omdat onze vereniging een 

cultuurhistorische vereniging is. 

Een voorbeeld, in geval u met heemkundekring De Drijehornick een contract afsluit: 

 U bent ouder dan  65 jaar en contributieplichtig voor een bedrag van  €  30. U hebt 

een onderhandse akte met de heemkundekring afgesloten voor een bedrag van     

€  40; 

 Het belastingtarief dat voor u geldt kan zijn: 20%  bij een inkomen <  €  35.000, 

38%  <  €  68.000, 52% > € 68.000; 

 U valt met uw inkomen in het laagste tarief.  

Dat betekent dat u:   20% van (€  40 x 1,25) = € 10 terugkrijgt. 

Per saldo hebt u slechts €  30  betaald, maar de heemkundekring heeft €  10 meer 

contributie ontvangen. 

 Of u betaalt  geen €  30, maar  €  85. U valt in het belastingtarief 52%.  

52% van  (€  85 x 1,25) = €  55. Dat bedrag ontvangt u terug van de Belas-

tingdienst en de heemkundekring heeft €  55  meer ontvangen.  

 Per saldo bedraagt de bijdrage aan de heemkundekring De Drijehornick, in beide 

gevallen  €  30. 

In bovenstaand voorbeeld hebt u geen voor- of nadeel. De heemkundekring 

daarentegen een voordeel. 

 

 Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, niet meer 

auteursrechtelijk beschermd zijn. En voor online publicatie van oude archieffoto’s die 

nog wel beschermd zijn, is ruim € 4 euro per foto redelijk . . .  (uitspraak gerechtshof 

Den Haag, mei 2020).  
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BOEKEN VAN HEEMKUNDEKRING DE DRIJEHORNICK 

In de loop der jaren heeft heemkundekring De Drijehornick meerdere boeken uitge-

geven.  

Onderstaande boeken zijn nog verkrijgbaar: 

Religieus Erfgoed Nuenen c.a. 

Kerken, kloosters en kapellen van Nederwetten, Gerwen en 

Nuenen 

Uit de vele cultuurhistorische geschriften, documenten en artikelen 

van meerdere schrijvers, maar met name van Nico Nagtegaal, in 2016 

overleden, heeft Jos Thielemans dit boek samengesteld. Het geeft een 

getrouw beeld van de geschiedenis van de vroegere en hedendaagse 

kerken, kloosters en kapellen, - het Religieus Erfgoed -, in Neder-

wetten, Gerwen en Nuenen, vanaf de vijftiende eeuw. 

 

Rijk voorzien van afbeeldingen, 200 pagina’s. Te koop in het Heemhuis.   

Prijs € 20 (voor leden). 

 

Negentig jaar kloosterleven in Nuenen 

De geschiedenis en architectuur van het Sint Elisabethsgesticht 

Dit boek geeft een beschrijving van de negentig jaren (1887 – 1977) 

kloosterleven van de zusters van JMJ. Het geeft een uitvoerige 

beschrijving van het hoe en het waarom de zusters naar Nuenen 

kwamen, de taken voor onderwijs en zorg vervulden en het hoe en 

waarom zij weer uit Nuenen verdwenen. Met een bepaalde nostalgie 

en respect kijken velen van onze ouderen terug naar de tijd dat deze 

zusters midden in onze gemeenschap leefden.  

 

In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de bouwkundige aspecten van het klooster als 

gebouw en de functie die het innam als cultureel centrum, nadat de zusters in 1977  ver- 

trokken. 

Rijk voorzien van afbeeldingen, 190 pagina’s. Te koop in het Heemhuis.   

Prijs € 20 (voor leden). 

 

De straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

Inclusief Eeneind en Eckart 

Alle straten van Nuenen, Gerwen en Nederwetten worden uitvoerig 

door Roland van Pareren in dit boek beschreven en geven zo ook 

een mooi beeld van de historie van onze gemeente. Omdat 200 

jaar geleden Eckart deel uitmaakte van de gemeente Nederwetten 

en Eckart zijn ook de straten van Eckart, nu de Eindhovense 

woonwijken Oude Gracht-Oost en De Luytelaer, in dit boek 

beschreven.  

De straten van de nieuwe woonwijk Nuenen-West worden eveneens beschreven. Wil men 

de geschiedenis van onze dorpen goed leren kennen, dan is dit straatnamenboek uit-

stekend geschikt. 

Rijk voorzien van afbeeldingen, 275 pagina’s. Te koop in het Heemhuis.  

Prijs € 5  (voor leden) 
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Nuejnes Spreukebuukske 

Zoo zégge wèij ’t in Nuejne tigge mekaâr 

Hon  derden spreekwoorden en uitdrukkingen zijn door Gerard de Laat 

in dit boekje  vastgelegd met  ‘hoe zeggen we dat in het Nederlands 

en wat is de betekenis daarvan’, zoals: 

‘Mi de diej godde nie laache. Met haar ga je niet lachen. Zij laat 

niet met zich sollen’. 

 

                                         Samen met het  
 

Nuejnes Woordenboek  

Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr 

 

 

 

190 + 270 pagina’s.  

Te koop in het Heemhuis voor € 12,50. 

 

Prijs Spreukebuukske  afzonderlijk €  6. 

Het Woordenboek is niet afzonderlijk te koop. 

Diversen 

Behalve de uitgaven van De Drijehornick zijn onder andere de volgende boeken in het 

Heemhuis te koop: 

Nuenen op het randje… Tonny van den Boomen en Yvonne 

 Henderson 

Van Domineeshuis tot Van Goghhuis Peter van Overbruggen en Jos Thielemans 

Van kwast tot regenboog 350 jaar protestantisme in Nuenen 

Heiligen onder het mes Historische reconstructie van de heiligen- 

 beelden van de H. Clemenskerk Nuenen 

 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

Brabants Erfgoed 
Wel zijn er allerlei initiatieven via internet om musea en collecties te bekijken. 

Kijk bijvoorbeeld eens op BrabantsErfgoed.nl of op 

https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/3853/bijdragen-over-taal-cultuur-en-

erfgoed 

 

 

Nieuwe website in het kader van VanGoghBrabant   
Op deze website is ook informatie van- en over De Vrienden van Vincent van Gogh 

& Nuenen geplaatst.  

Inloggen kan via de URL: HTTPS://vangoghbrabant.com  

Op de getoonde pagina kan o.a. gekozen worden voor Nuenen, door op Nuenen 

te klikken. 

 

 

 

https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/697/brabants-erfgoed
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/3853/bijdragen-over-taal-cultuur-en-erfgoed
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/3853/bijdragen-over-taal-cultuur-en-erfgoed
https://vangoghbrabant.com/
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                                     Persbericht     

Coronacrisis 

Persoonlijke kattebelletjes, foto’s, filmpjes, brieven, briefkaarten, posters en 

tekeningen 

Help het BHIC bij het opzetten van de coronacollectie van Brabant 

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch roept 

mensen op materiaal in te leveren dat een beeld geeft van de coronacrisis in 

onze provincie. Het coronavirus heeft op dit moment zo veel invloed op onze 

samenleving, dat we ons dit nog lang zullen herinneren. Wij willen graag 

informatie verzamelen, zodat historici over 50 of 100 jaar ook nog kunnen 

onderzoeken hoe wij deze crisis hebben meegemaakt en wat er gebeurde in 

onze samenleving. We vragen daarom aan iedereen, Brabanders, organisaties 

en bedrijven uit deze regio, om foto’s, filmpjes en documenten in te sturen die 

iets zeggen over deze tijd. Een selectie daarvan zal worden opgenomen in onze 

collectie. 

De sluiting van horeca, scholen, musea en theaters, de stille straten en het thuiswerken 

en thuis les krijgen. Maar ook het niet naleven van de maatregelen enerzijds, en de 

sociale en creatieve initiatieven die ontstaan om elkaar te helpen anderzijds. Deze 

pandemie is een ‘historische gebeurtenis’ van formaat, daarover bestaat weinig discussie. 

Daarbij wordt Oost-Brabant ook nog eens aangemerkt als het epicentrum van het 
coronavirus. 

Wat wij precies zoeken 

Het BHIC zoekt materiaal dat deze periode in onze provincie typeert: bijvoorbeeld 

persoonlijke documenten, foto’s, tekeningen, brieven, briefkaarten, pamfletten, digitale 

platforms en filmpjes van het dagelijks leven. Archivaris Miel Jacobs van het BHIC licht 

dat toe: “Hoe beleeft een verpleegkundige of arts in Ziekenhuis Bernhoven in Uden of 

bijvoorbeeld het Amphia Ziekenhuis in Breda deze uiterst moeilijke periode? Hoe ervaren 

ouderen het gemis van familieleden en het zwaaien op afstand? Hoe houdt een docent 

contact met zijn/haar leerlingen en hoe kijkt een dominee naar het vieren van een 

kerkdienst op afstand? Waardoor verandert het thuiswerken familierelaties? Maar ook 

materiaal over de invulling van bijzondere feestdagen zoals Pasen en Koningsdag of 

verjaardagen is van harte welkom. Alles waarvan je kunt bedenken dat het interessant is 

om te lezen voor historici uit latere tijden - en dat zijn juist ook de dagelijkse 

beslommeringen - willen we verzamelen.”    

Wat kunt u doen?  

Inwoners, organisaties en bedrijven uit heel Brabant kunnen materiaal per post sturen 

naar het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), o.v.v. ‘Coronacollectie’, Postbus 

81, 5211 NW  ’s-Hertogenbosch. Het liefst ontvangen we het digitaal via: 

https://coronacollectie.bhic.nl U vindt daar ook een formulier waarmee u gemakkelijk 

bestanden kunt uploaden en verzenden en informatie over het materiaal dat we zoeken 

en aan welke eisen het moet voldoen. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan 

contact op via coronacollectie@bhic.nl  

 

 ’s-Hertogenbosch, 12 mei 2020 

https://coronacollectie.bhic.nl/
mailto:coronacollectie@bhic.nl
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Dag van het Kasteel-----------------------------------Kasteel Geldrop 

Op deze dag is Kasteel Geldrop met het bijbehorende landgoed 

uiteraard met inachtneming van de Coronamaatregelen  
weer geopend! 

Beleid van regering 

Beleidsvoornemen Van Engelshoven:  

Bescherm erfgoed door het vertellen van verhalen, 6 mei 2020 • 274 • 

Door Redactie: Bron: Bericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 

Op 28 april heeft Minister van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer 

aanvullend beleid gepresenteerd voor de erfgoedthema’s archeologie, militair 

erfgoed, herinneringserfgoed en erfgoed van na 1965 (Post 65). De voornemens 

in de brief zijn gebaseerd op vier verkenningen over deze thema’s die de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met het erfgoedveld in 2019 heeft 

uitgevoerd. 

 

Voor alle thema’s geldt dat de minister meer ruimte wil bieden voor het perspectief van 

de vrijwilligers en betrokken burgers. Daarnaast ligt de nadruk nu ook, naast het gericht 

aanwijzen van monumenten en bescherming via ruimtelijke ordening, op het beschermen 

van erfgoed door betekenisgeving. 

 

 

 Dag van het Kasteel | Digitaal is live! 
Dag van het Kasteel en het thema 

Bezet & Bevrijd: kastelen en buitenplaatsen in 1940-’45 

beleef je dit jaar vanuit huis 

 

Onze nieuwe website 
Dag van het Kasteel is digitaal te bezoeken 

 

 Tot 1 juni - Dag van het Kasteel –  

wordt de website dagelijks aangevuld met 
artikelen, podcasts, films, fietsroutes en meer  

bijzondere en ontroerende verhalen 
 

Kijk, luister en lees mee en ga op een virtuele tijdreis naar 

kastelen en buitenplaatsen in oorlogstijd 
 

 

https://erfgoedstem.nl/author/sebas/
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Verdrag van FARO 

Deze benadering staat in relatie met de wens van de minister om Nederland het Verdrag 

van Faro te laten ratificeren. Dit verdrag benadrukt de verbindende waarde van erfgoed 

door verhalen en betekenissen en het belang van deelname door de samenleving. 

Van Engelshoven: “Inzetten op het vertellen van verhalen van, voor en door de 

samenleving beschouw ik als een aanvullend middel om erfgoed te beschermen. [..] Wie 

de verhalen achter het erfgoed kent, wil het graag doorgeven.” 

 

Publieksparticipatie 

Historische gebouwen en plekken zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en 

verhalen. Eén van de erfgoedthema’s die behandeld wordt in de brief is 

herinneringserfgoed. De verkenning van dit thema laat zien dat de samenleving vraagt 

om meer aandacht voor erfgoed als drager van gedeelde herinneringen, juist bij 

bijzondere historische onderwerpen zoals de Tweede Wereldoorlog, het slavernijverleden 

of de Watersnoodramp. Ook in de archeologie is er meer aandacht voor het verhaal en 

vraag naar publieksparticipatie. 

Tot slot wijst de minister op het belang van erfgoed voor mensen, juist in deze tijd van 

crisis: “Nu met de Corona-crisis de nood aan de man is, gaat het in de eerste plaats om 

mensen en niet om dingen en stenen. Dat spreekt voor zich. Maar erfgoed (immaterieel 

en materieel) is door, voor en van mensen en laat ons juist nu de continuïteit en 

veerkracht van de samenleving door de eeuwen heen zien. Ik vind dat een mooie 

gedachte waar we moed en kracht uit kunnen putten.” 

 

  

 

        

 


