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VAN HET BESTUUR 
 

Ondanks dat we het nu in onze vereniging niet zo druk hebben als in de periode van voor  

corona, zijn er over juni toch weer veel zaken te melden. We wensen u veel leesplezier 

toe met deze nieuwsbrief.  

En schroom niet uw eigen bijdrage (verhaal, foto, etc.) te leveren. Deze maand heeft een 

bekend actief lid (Peter van Overbruggen) zijn eigen bijdrage geleverd. Wie volgt, we 

hebben nog 261 andere leden!!!   

 

Ja, u leest het goed. We hebben ultimo juni 262 leden. Dit jaar acht nieuwe leden en 

helaas twee overleden. 

 

Op donderdag 18 juni werd de Zachte G-prijswinnaar bekendgemaakt. We waren er via 

een You Tube verbinding in het Heemhuis bij met onze eigen kandidaat. Maar helaas … 

 

Vanwege corona werd in maart de interne websitecursus onderbroken. Deze cursus is 

door ons lid Cor Aalberts ontwikkeld. Inmiddels is deze in juni weer geheel opnieuw 

gestart.  

 

Onze werkgroep Archief is vanaf medio mei weer gestart met haar wekelijkse activiteiten 

om de archiefstukken te inventariseren en te digitaliseren.  

 

Namens onze heemkundekring is Herman Bulle toegetreden tot het bestuur van de 

Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband in regio Helmond. Ondanks wat de naam 

doet vermoeden, is deze stichting niet meer op archeologie gericht, maar met name op 

de historische geografie. Herman volgt John Parmentier op, die deze functie vele jaren 

heeft vervuld. We danken John voor zijn verdienste als bestuurslid van die organisatie 

gedurende vele jaren. En tevens wensen we Herman veel succes toe in deze voor hem 

nieuwe functie. 

   

Onze interne procedures zijn geformaliseerd door het bestuur en zijn vervat tot het 

Huishoudelijk Reglement. Dit is losbladig en staat ter inzage in het rek met boeken bij de 

ingang. 

 

https://heemkundekringnuenen.nl/
mailto:info@drijehornick.nl
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Vanwege het coronavirus is het Heemhuis nog steeds 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. U bent uiteraard van harte welkom.   

  

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. Overigens hopen we op korte termijn de boeken en publicaties van 

onze bibliotheek op onze website te plaatsen. In deze nieuwsbrief laten we u kennis 

maken met een boek over koorts en honger, nee niet over corona!  

U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met onze bibliothecaris Hans Dirksen, 

telefoonnummer 040-2840383 of e-mail j.dirksen@onsnet.nu  

 

Benieuwd naar wie er deze maand wordt voorgesteld?  Kijk dan op pagina 3. 

 

We stellen in deze nieuwsbrief een vacature voor een bestuurslid.  

Voor nadere informatie zie hieronder. 

   

 

VACATURE 

Profielschets voor vacature: bestuurslid 

Het gezochte bestuurslid moet zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de volgende eisen: 

 team-player; 

 grote affiniteit met de historie en cultuur in Nuenen-Gerwen-Nederwetten; 

 people-manager.  

 Qua persoonlijkheid moet hij/zij de leden (van bestuur en vereniging) weten te 

enthousiasmeren en regelmatig met hen in contact  treden over het  gebeuren; 

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

en na geschiktheidsbevinding in te voeren;  

 communicatief goed ontwikkeld. 

Voor nadere informatie kunt u zicht richten tot de voorzitter of de secretaris  

(info@drijehornick.nl ; 040-2838472) 

 
 

OPROEPEN 

Corona 

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, brie-

ven, briefkaarten, posters en tekeningen. 

 

Leuke anekdotes, verhaaltjes en foto’s  

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 ont-

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

 

 

AGENDA JULI 2020 

We zullen u tijdig informeren als de activiteiten weer worden hervat. 

  

mailto:info@drijehornick.nl
mailto:j.dirksen@onsnet.nu
mailto:info@drijehornick.nl
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EVEN VOORSTELLEN  

Om onze actieve leden wat beter te leren kennen, hebben we sinds het begin van de 

digitale nieuwsbrief (oktober 2019) er de gewoonte van gemaakt om interviews met hen 

af te nemen.     
Riny van Rooij 

Deze maand hebben we Riny van Rooij benaderd om iets meer van hem te weten te 

komen. Hij biedt ons die gelegenheid. Hij is al circa tien jaar actief lid van de werkgroep 

Paleografie en al zo’n 20 jaar lid van onze heemkundekring. Hij komt nu zelf aan het 

woord. 

Jeugd 

Ik ben in 1960 in Nuenen geboren aan het Park 

31, als oudste in een gezin met zeven kinderen. 

Na mij kwamen er nog een broer en vijf zussen. 

In mijn jeugd was er nog volop speelruimte 

achter ons huis. Wij noemden die d' ekker (de 

Akkers) met zandpaden tussen de velden. Ook 

de sloten en de beek waren leuk vanwege de 

beestjes (kikkers, dril en dikkoppen, stekel-

baarsjes en salamanders). 

Ons moeder kwam van Vaarle. Velen kennen 

haar nu als Jo Klomp (van de winkel aan het 

Park). Als jong meisje leerde zij al het echte 

beroep van coupeuse en dat doet ze nu nog. 

Ons vader kwam van Ekkersrijt. Hij was 

bouwvakker. Vanwege het uitbreidende gezin 

verbouwde hij doorlopend ons huis. Tien jaar 

geleden is hij overleden. 

 

 

Schoolperiode 

De kleuterschool was afwisselend bij de zusters op de H. Hartschool (de meisjesschool) 

en op de Aloysiusschool (de jongensschool). 

Vanaf 1966 zat ik op de Aloysiusschool. Het was toen het tweede jaar dat er gemengd 

onderwijs werd gegeven. Lezen leerde ik vooral van juffrouw Meeuwsen. Ook zal ik nooit 

meester Van Bakel vergeten. Hij kon (en mocht kennelijk) soms hardhandig zijn. Wel 

kreeg hij een sigaar op zijn verjaardag die uiteraard gewoon in de klas werd opgerookt. 

Vaak was ik een van de besten van de klas. Dat was gemakkelijk natuurlijk maar later 

kwam ik mezelf wel tegen. In de laatste klas werd ik 

Jeugdprins van de Dwersklippels.                                                        

De middelbare schoolperiode doorliep ik vooral op het 

Augustinianum (Gymnasium A). Het waren de jaren 70 met 

veel vrijheid en vernieuwing. Dat gaf voor mij als puber 

soms  wat problemen op school. Ik was niet meer de beste 

van de klas en genoot soms teveel van de vrijheid. Naast de 

meisjes hadden vooral het basketbal en de toneelclub mijn 

interesse. Ik heb vooral veel geleerd van mijn leraren 

klassieken (Woldring, Van Dijk, Franken). Zij leerden mij 

gedisciplineerd en kritisch denken. In die tijd drong nog niet 

tot mij door hoe belangrijk dit was voor mijn verdere leven. 

Een conflict met de conrector was de oorzaak dat ik van 

school afging. Mijn diploma haalde ik uiteindelijk een jaar 

later toch op het Eckartcollege. 

                                                                                                                      
                                                                     Riny als Jeugdprins van de Dwersklippels 
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Militair als dienstplichtige en als vrijwilliger 

In 1980 moest ik in militaire dienst (in Bussum en Nunspeet). In het begin was het 

behoorlijk wennen aan de krijgstucht maar ik kreeg de smaak te pakken als sergeant 

groepscommandant en instructeur voor nieuwe lichtingen soldaten. 

Na de verplichte diensttijd meldde ik mij in 1982 als vrijwilliger bij de Nationale Reserve  

(Natres). 

Ik werd groepscommandant van een (infanterie) tirailleur-groep 

bij peloton 445 (Veghel, Mariahout). We waren jong en fanatiek. 

In 1984 werden we het beste peloton bij de nationale vaardig-

heidswedstrijden.  

In 1995 nam ik afscheid vanwege gezinsomstandigheden. 

Het Natres motto Beschermen wat je dierbaar is is voor mij nog 

steeds een leidraad.  

 

Verder studeren 

Vanwege de diensttijd kwam ik in november 1981 een paar 

maanden te laat voor het eerste jaar op de studie klassieken in 

Nijmegen. Het was een verademing om me weer met Latijn, 

Grieks en cultuurgeschiedenis bezig te houden. 

Ik werd lid en ab-actis van de studentenvereniging Sodalicium 

Classicum. Ons speelse verenigingsblad heette Ob Sodam Iter 

(spreek het maar eens uit voor de lol). 

Door de invoering van de 2-fasenstructuur schatte ik mijn kansen laag in om de studie te 

kunnen afronden zoals ik wilde. Ook telde mee dat ik in Nuenen inmiddels een vaste 

vriendin had. Voor een eigen huisje moest er brood op de plank komen! 

In 1984 besloot ik te gaan werken voor een inkomen. 

 

Gezin 

In 1985 had ik nog geen werk, maar mijn vriendin Jo en ik konden Houtrijk 2 in Nuenen 

huren. Bar slechte kwaliteit (ons peperkoekenhuisje) maar we woonden op onszelf! 

In 1986 trouwden we en een jaar later werd zoon Wim geboren. 

Eindelijk konden we in 1988 ons eigen huis kopen aan de Beatrixstraat 11. 

Daar werd in 1992 dochter Lotte geboren, gezond en wel. Zes weken oud kreeg zij echter 

een virusinfectie in de hersenen. De aangerichte schade zorgde ervoor dat zij niet goed 

ontwikkelde en blijvend gehandicapt werd. Zij had ook enorm veel epileptische 

aanvallen. Eind 1993 verhuisden we naar een groter huis aan de Europalaan 134 dat we 

voor Lotte lieten aanpassen. Lotte overleed helaas plotseling in 2000 op 7-jarige leeftijd. 

Deze toestanden eisten een tol voor ons gezin die we toen niet altijd goed konden 

inschatten. Het zorgde voor spanningen die ook resulteerden in de scheiding met Jo. 

Tot op de dag van vandaag ervaren we alle drie de gevolgen. 

 

Werk 

In 1988 kon ik aan de slag bij Philips Nederland als uitzendkracht op de financiële 

afdeling. Om vast aangenomen te kunnen worden moest ik een avondstudie volgen om 

binnen een jaar een diploma te kunnen laten zien. En dat lukte! Ik werd aangenomen. 

Later haalde ik nog meer diploma's in de financiën via de avondstudie. 

Door bedrijfsontwikkelingen verschoof mijn werk steeds meer van finance naar master 

data. De raakvlakken en contacten met andere disciplines en denkwijzen hebben mij veel 

geleerd. Als teamleider leerde ik niet alleen de baas te zijn maar ook het coachen. 

Eind 2018 werd ik ontslagen als gevolg van een reorganisatie. 

 

Vrije tijd 

Al van kleins af aan werd ik betrokken bij het Sint-Annagilde Nuenen-dorp omdat ons 

vader daar de kapitein van was. Toen ik 14-15 jaar was heb ik leren vendelen van Jan de 

Louw uit Gerwen. 
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Riny als vendelier van het Sint-Annagilde Nuenen-dorp                     Gildebroeder Riny van Rooij           

 

Omdat het gilde toen nog geen jeugdleden kende kon ik pas in 1976 officieel gilde-

broeder worden. Dat ben ik nu nog steeds. 

Na tien jaar vaandrig en tien jaar 2e jonge deken te zijn geweest werd ik weer een 

gemeen gildebroede. Nu ben ik de kartrekker van de historische commissie van het gilde. 

 

Sinds mijn 18e ben ik collectant in de H. Clemenskerk te Nuenen. Vanaf 2000 doe ik ook 

de coördinatie van het College van Collectanten. 

Van 1997 tot 2010 organiseerde ik voor het Nationaal Epilepsie Fonds de jaarlijkse 

collecte in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Ongeveer tien jaar geleden ontmoette ik als gildebroeder op de nieuwjaarsreceptie van 

de gemeente ook enkele leden van de heemkundekring. Het gesprek kwam op oud 

schrift. Dat trok mij wel aan en ik besloot me bij de werkgroep aan te sluiten. 

In de jaren 70 had ik eens een cursus oud schrift gevolgd bij Wim Cornelissen, 

streekarchivaris van Langs Aa en Dommel te Veghel, gildebroeder en lid van de heem-

kundekring. 

In de werkgroep Paleografie komen veel oude voorliefdes samen: geschiedenis, (oude) 

talen, discipline in het uitzoekwerk en puzzelen. Ook mijn kennis van het Latijn komt 

goed van pas! 

 

Drijfveren 

Als werkloze zit ik gelukkig niet zonder werk. 

Beschermen wat je dierbaar is heeft voor mij nu een veel bredere betekenis dan alleen 

het oude motto van de militaire Natres. 

Dierbaar voor mij zijn mijn mensen. 

Gelukkig kan ik nu soms helpen met luisteren, steun, advies en praktische ingewikkelde 

problemen samen oplossen. Dat zou ik vroeger nooit gekund hebben met alle kennis en 

ervaring die ik in de loop van de jaren heb opgedaan. 

Dierbaar voor mij is ook onze geschiedenis. 

Geschiedenis is niet alleen de verzameling feiten en data. Het gaat vooral om het verhaal 

dat bij die feiten en data verteld wordt. Het verhaal is bedoeld als bewustwording en 

begrijpen van de situatie waarin we vandaag zitten als samenlevingsgroepen. 

Omdat de situatie van vandaag in de toekomst weer anders zal zijn moet ook het verhaal 

van de geschiedenis steeds worden aangepast. 

Het geschiedenisverhaal van vandaag moet met behoud van historische feiten en data de 

mensen van vandaag gedachtestof bieden voor de toekomst. 

 

Ik hoop nog lang bezig te kunnen blijven met het verhaal voor de toekomst, aldus Riny. 
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UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

LEZENSWAARDIG  

HANS VAN DEN BROEK, ARTS-RADIOLOOG 

Koorts en honger  

 

De Deurnse arts-radioloog Hans van den Broek, geboren in 

1948 in  ’s-Hertogenbosch, houdt zich al 25 jaar bezig met de 

plaatselijke geschiedenis der geneeskunde. Na een tiental 

radiologische publicaties switchte zijn belangstelling naar 

heemkunde en geschiedenis der geneeskunde (Hij heeft in 

januari 2019 bij onze vereniging een lezing gegeven).  

Dit leidde tot artikelen over de poffer, het bekkensnijden, het 

gebruik van bijnamen, de verering van heiligen in de wintertijd 

en het vangen van mussen. Daarnaast schreef hij over 

bloedzuigers,  zwakzinnigenzorg voor 1900, behandelen van 

open benen, de folklore rond hondsdolheid en bijgeloof rond 

heksen en kwakzalverij. De auteur heeft zich ingeleefd in 

vroegere ziektes en kwalen, Hij wil ze voelbaar en zichtbaar 

maken.  

Voor wie nu eens wat anders wil lezen over de vroegere geneeskunde is dit een 

prikkelend boek met vele leuke weetjes en onverwachte afbeeldingen. 

 

 

WINNAAR VAN DE ZACHTE G-PRIJS 2020 

Bekendmaking winnaar Zachte G-prijs 2020 

Onze heemkundekring heeft begin 2020 een kandidaat naar voren geschoven die naar 

onze mening (bestuursleden) mee zou moeten kunnen dingen naar de Zachte G-prijs. Dit 

is een prijs die Erfgoed Brabant om de paar jaar toekent aan personen die de streektaal 

op een bijzondere en bevorderende manier in de kijker heeft gezet. Het is een 

stimuleringsprijs voor enthousiaste liefhebbers van taal in Brabant. 

Zo dachten we meteen aan ons lid Gerard de Laat! Ja precies, de schrijver van het 

Nuejnes spreukebuukske en van het Buukske mi woorde, uitsprâke én ânder Nuejnes 

spul.  

En natuurlijk niet te vergeten van de  maandelijkse limerick in onze nieuwsbrief. Voor 

deze producten hebben we Gerard kandidaat gesteld. Maar natuurlijk kent u hem van 

heel veel andere Nuenense aangelegenheden. 

Onze kandidaat werd gekozen tot een van de genomineerden. Dus we hadden kans! 

Oorspronkelijk zou de prijsuitreiking op 18 maart in Waalwijk plaatsvinden. Maar u voelt 

het al aankomen: vanwege corona gecanceld.  

Na een lange periode stilte werd dan bekendgemaakt dat de prijsuitreiking op donderdag 

18 juni zou plaatsvinden, maar niet live, maar met een online verbinding. 

Wij (drie bestuursleden) kozen er voor om in het Heemhuis samen met Gerard en 

echtgenote Netty naar de show en prijsuitreiking te kijken. 

Na heel wat technische problemen: vanwege de ca. 200 aansluitingen was men ca. een 

kwartiertje over tijd met de start van het programma. Het zou van 20:00 tot 21:20 uur 

duren. Optimaal is zo’n verbinding geenszins. Hadden we beeld, dan liet het geluid het 

afweten, hadden we geluid dan was er niet altijd beeld. Als afwisseling verscheen zo nu 

en dan een hoofd in beeld van een van de 200 aangesloten, die natuurlijk niet wist dat 

hij/zij door alle anderen te zien en te horen was.  

Er waren 24 genomineerden. Tijdens de show werden de 24 genomineerden met een foto 

in beeld gebracht en werd voorgelezen wat hun verdiensten waren.   
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Hier zien we onze kandidaat op het grote scherm in het Heemhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

En voor het ‘moment suprême’ nog even zoeken naar dat 
geweldige pretpakket van Erfgoed Brabant. Waar lag dat ook alweer??? 

 
 

 

Spannend, spannend, spannend 
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Cor Swanenberg 

 

 

Ondanks dat onze genomineerde kandidaat niet werd gekozen 
tot winnaar hebben we maar op onszelf geproost 

 

 

 
 

In ieder geval willen we de winnaar Cor Swanenberg feliciteren 

 

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

 
  Zaâchte Geej 
 

 Van Bérgen óp Zoom tót èn Lith 

 is de zaâchte Geej ’n grótse hit  

 Goejeg van aârd  

 Èn Gâstvreijhèijd  gepaârd  

 D’r stugg’t vur, tis mèr dègget wit 
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INGEZONDEN DOOR ONS LID PETER VAN OVERBRUGGEN 

Uitbreiding Vincentre in coronatijd?  

Velen van ons hebben deze bizarre coronatijd aangegrepen om allerlei achterstallige 

klusjes te klaren. Zo zijn er op onze bovenverdieping hele boekenkasten ontruimd en is 

de LP-verzameling van klassieke muziek nagenoeg verdwenen, met uitzondering van o.a. 

de mooie serie historische Brabantse orgels. Ook heb ik mijn jarenlang aangevulde 

fysieke en digitale archieven geordend en opgeschoond.  

Daarbij kwam ik een verrassende foto tegen. 

 
De eerste gedachte die bij u opwelt, is wellicht: “Hé, is de uitbreiding van het Vincentre 

nu toch eindelijk gestart? En dat nog wel in coronatijd?”  

Nee, het is een historisch beeld, en wel om meerdere redenen. Ik maakte de foto, in 

deze maand juni precies 50 jaar geleden, vanuit het bovenraam van het toenmalige 

woonhuis van mijn tante, Berg 32. De aanleiding was de Handelse processie, zoals die in 

de volksmond wordt genoemd. Jaarlijks trekt die kleurrijke bedevaart in het laatste volle 

weekend van juni met huifkarren en opgetuigde paarden ook door Nuenen, zaterdags 

heen naar Handel en zondags terug naar Valkenswaard. Ook zo ontroerend bezongen 

door onze Gerard van Maasakkers: “Kinderen van Maria…” We schrijven hier bij deze 

nostalgische foto dus zondag 28 juni 1970… en het is pijnlijk om vast te stellen dat de 

bedetocht dit jaar vanwege corona niet doorgaat.  

We zien ook het toekomstige Vincentre, het oude gemeentehuis, waarin dan een Café-

Bar is gevestigd, met volledige vergunning. Links daarvan is een foeilelijk tankstation-

garage-complex met appartementen in aanbouw, pal tegen (!) het voormalige gemeen-

tehuis aan. Want in de visie van het toenmalige voortvarende  gemeentebestuur zou 

Nuenen moeten groeien naar een dorp van zo’n 80.000 inwoners, waarbij de Berg als 

een drukke verkeersader werd voorgesteld… Tijd en tegenbewegingen hebben dit 

onzalige expansieplan gelukkig verhinderd. 

De fraaie kop-gevelboerderij (1926) van Gerard en Kaatje Huizing naast het gemeen-

tehuis was een jaar eerder al afgebroken. De andere beeldbepalende historische dorps-

panden die je achtereenvolgens ziet, zouden spoedig hetzelfde lot ondergaan. Het 

gedrocht naast het Vincentre heeft de tand des tijds niet doorstaan, maar liet na de 

afbraak als wraakactie wel verpeste bodem achter. We hopen natuurlijk van harte dat de 

uitbreiding van het Vincentre het Nuenense straatbeeld aan de Berg weer wat kan 

opknappen. Dan komt het misschien toch nog een beetje goed. 
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VINCENTRE UITBREIDING 

Afgelopen week heeft u in de pers onderstaande afbeelding kunnen zien. 

 

 
 
Op www.vangoghsites.com kunt u een video bekijken waarin de architect het ontwerp 

toelicht. 

 

TER OVERDENKING 

FRANK VAN DEN HEUVEL  

De wolf, de nerts & de rups 

Als het over dieren gaat in Nederland, dan stikt het van de hypocrisie. Onlangs werd 

bekend dat de Nederlanders positiever zijn gaan denken over de wolf. “Hij is welkom”, 

zeggen veel Nederlanders. Het draagvlak is groter dan in 2012, toen het dier nog niet in 

ons land was gesignaleerd. Vreemd, meestal is het omgekeerd met onverwachte en 

ongeplande bezoekers in ons land. Opvallend is dat de grootste fans van dit dier in de 

Randstad wonen; zeker onder de milieumensen is de wolf populair. Maar er is ook een 

schaduwkant. In Brabant beet een wolf-exemplaar recentelijk nog tientallen schapen 

dood. Daar hebben ze aan de Amsterdamse grachten minder last van. Voor hen is de 

wolf een teken dat de natuur zijn wereld terugverovert op de mens. Voor schapen-

houders elders is het een ander verhaal en zeggen dat het zomaar kan gebeuren ‘dat dat 

dier er morgen niet meer is’. Als ratten de Amsterdammers terroriseren is de hoofdstad 

minder tolerant en mag de burgemeester zelfs ingrijpen. Terwijl deze knagers al eeuwen 

in deze stad wonen. Sommige mensen willen het wolvenvraagstuk juridisch aanvliegen. 

Juristen zeggen dat, zodra de wolf op eigen kracht de Nederlandse grens overstapt, hij 

juridisch als ’beschermde inheemse diersoort’ geldt en niet als ’invasieve exoot’. Dat 

laatste is weer een gevoelig politiek vraagstuk om veel redenen. Zijn de wolven 

economisch vluchteling (voedseltekort in Duitsland), politiek vluchteling (verjaagd door 

Duitsers of zelfs door Russen) of, in deze tijden, coronanoodverordeningovertreders? 

Lastig. En moeten wolven op dezelfde wijze behandeld worden als vluchtelingen? Dat ze 

een bijdrage aan de Nederlandse samenleving moeten leveren. Ingewikkeld. Dat had die 

wolf ook nooit bedacht toen hij vanuit Polen aan zijn tocht begon. Inmiddels is overigens 

bewezen dat ezels heel goed schapen kunnen bewaken en de wolf zo nodig 

doodschoppen.  

En dan de nertsen. Die discussie is al decennia oud. ‘Het is zielig om bont te dragen en 

dus moeten nertsenfokkerijen verboden worden’, vinden Wakker Dier en enkele andere 

organisaties. En dat gebeurt ook; in 2024. Vreemd eigenlijk, want de pels van een koe, 

leer, dragen we dagelijks. ‘Ja, maar’, zeggen de bontstrijders, ‘van de koe eten het vlees 

op’. Zou nerts lekker smaken? ‘Dieren, en dus nertsen, zijn net als mensen en die 

moeten we niet villen’, is de verdedigingslinie. Vervolgens zijn er enkele nertsen besmet 

met het coronavirus, en vele duizenden nertsen worden geruimd. Niks behandeling, IC of 

quarantaine.  
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Niet consequent. Een deel van de dierenvoorvechters vindt ook daadwerkelijk dat we de 

nertsen niet moeten doden om deze reden. Uitzieken lijkt het devies, maar dat was hen 

niet gegund. En dan de eikenprocessierups. Bij dit vraagstuk zie je veel inconsequent 

denken en handelen. Geen politicus, zelfs de Partij voor de Dieren, niet, die opkomt voor 

dit wezen in ons ecosysteem. Ook met dit dier zal God toch een bedoeling hebben gehad. 

De bestrijding van de rupsen is meedogenloos: stofzuigers, gif (chemische 

oorlogsvoering), natuurlijke vijanden (biologische oorlogsvoering). Geen middel blijft 

ongebruikt. Als ik aan dierenbeschermers vraag waarom ze niet opkomen voor de rups, 

zeggen ze dat ‘deze rupsen vervelend zijn voor de mens’. Tja, een logisch antwoord in 

het Antropoceen. Dierlijk populisme. Is er ook nog dierlijke vreugde in deze barre tijden? 

Jazeker. In Ouwehands Dierenpark is eerder dit jaar een panda geboren. Iedereen is blij. 

Het is de nakomeling van de panda’s die, mede door toedoen van miljardair Marcel 

Boekhoorn, vanuit China (!) naar Nederland kwamen enkele jaren geleden. 

Tegenwoordig zijn we minder blij met organismen uit het Verre Oosten. Daardoor hebben 

we een forse crisis, die zelfs diezelfde Boekhoorn zijn HEMA kostte. Dé HEMA, waar 

niemand de olifant van foute durfinvesteerders en honderden miljoenen schuld in de 

kamer zag staan. Maar de HEMA is ook verbroederend: Tom Poes en rookworst zijn voor 

alle Nederlanders acceptabel. Eindelijk een dier en stukje vlees, waar we allemaal van 

houden.   

 

 

CURSUS WEBSITE WORDPRESS 

In februari/maart zijn we met 19 cursisten gestart, en moesten onderbreken medio 

maart vanwege corona. Nu bij de herstart van de gehele cursus in juni zijn er nog negen 

cursisten over. De cursusleider Cor Aalberts heeft ons met veel enthousiasme en inzet 

onder handen genomen. En geloof me dat is geen gemakkelijke klus.  

Vanwege corona zijn de cursisten ingedeeld in drie kleine groepen. De drie à vier  

deelnemers per groep hebben de vier dagdelen van de cursus doorlopen. Nu breekt de 

tijd aan van eindeloos oefenen, waarna we over ca. drie weken bij elkaar komen en dan 

onze bottlenecks kunnen bespreken met Cor. Dan breekt de serieuze periode aan waarin 

deze (dan geoefende cursisten) live gaan! 

Het is ons voornemen om deze negen deelnemers toe te wijzen aan de werk- en 

ondersteunende groepen van onze vereniging voor het verzorgen van content op de 

website.  

Hieronder een indruk van de drie groepen in noeste werkhouding, alsmede een gebaar 

van dank van onze vereniging voor de cursusleider Cor Aalberts (fles drank en 

cadeaubon).    

 

 

 
Groep 1 (van links naar rechts): Roland van Pareren, Piet van den Heuvel, 

cursusleider Cor Aalberts, Joke van Ouwerkerk–van Eck en Ruud Bovens (fotograaf) 
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Groep 2 (van links naar rechts): Peter van Ierlant, cursusleider Cor Aalberts 

Herman Bulle en Remmet van Luttervelt (afwezig) 

 

 
 

Groep 3 (van Links naar rechts): Martin Beekhuis,  
cursusleider Cor Aalberts en Gerard Megens 

 

 

TERUGBEELDZUILEN 

Terugbeeldzuilen afgekeken van …. en duiken elders op 

Tekst en foto’s: Roland van Pareren 

 

Bekend is dat heemkundekring De Drijehornick inmiddels zo’n 

44 Terugbeeldzuilen en  plaquettes in Nuenen, Gerwen, Ne-

derwetten en op ’t Eeneind heeft staan.  

Zelfs een zuil in de Eindhovense wijk Oude Gracht-Oost die 

informatie geeft over de geschiedenis van de voormalige 

Heerlijkheid Eckart en de gemeente Nederwetten-Eckart 

(1810-1821). Terugbeeld geeft informatie over verdwenen 

belangrijke of markante gebouwen en over verdwenen 

buurtschappen als Refeling, ’t Huukske en Vaarle.  

 

 

 
   ’onze’ Terugbeeldzuil  
   voor het Heemhuis 
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Minder bekend is dat wij als heemkundekring het idee van de 

cortenstaalzuil hebben afgekeken van een soortgelijke 

informatiezuil van Brabants Landschap. Toen onze Herman 

Bulle op verzoek van Brabants Landschap een tekst verzon 

voor het informatiebord dat in het Nuenens Broek moest 

komen, ontstond het idee dat wij als heemkundekring zo een 

mooie informatiezuil wel eens zouden kunnen kopiëren. 

Tenslotte hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden 

uitgevonden! 

Op de zuil van Brabants Landschap in het Nuenens Broek is 

te lezen dat de percelen aan de Kookersdreef in 2014 zijn 

geschonken door de familie Raupp aan de stichting Brabants 

Landschap ter nagedachtenis van hun voorouder dokter 

Johan Raupp (1858-1927). Raupp was vanaf 1897 tot 1919 

de eerste huisarts in Nuenen. 

 
                                                                                                        zuil van Brabants Land- 
                                                                                                       schap in het Nuenens Broek 

 

 

 

 

Brabants Landschap heeft niet alleen in Nuenen en Nederwetten 

natuurgebieden in bezit, maar ook elders in de provincie. Zo is 

er het natuurgebied Keent aan de Maas bij Ravenstein en 

ziedaar: inderdaad, een identieke informatiezuil van cortenstaal!  
                                                                                              

                                                                                                                 

                                                         

 
                                                                                                               
 
zuil met informatie over 
natuurgebied Keent                                                                     

 

 

 

   

Maar niet alleen hebben De Drijehornick en Brabants 

Landschap informatiezuilen van cortenstaal. Toevallig stapte ik 

net voor de coronacrisis in Nunspeet uit de trein en zie:  ook 

daar verspreid door het dorp staan dergelijke zuilen. Geen 

Terugbeeld, wel uit-de-kunst-informatie. Zuilen op plaatsen 

waar leden van de Nunspeetse schilderskring inspiratie voor 

hun schilderijen opdeden.  

 

 

 
                                                         Nunspeet, ‘Uit de kunst-zuil’ 
                                                         Stationslaan                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

En waar staan dergelijke zuilen nog meer? Ik ga op zoek, stap in de trein, maar wel na 

de corona…...  
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 

Drapeau/vaandel van het Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia 

Geschonken door het bestuur, na ontbinding van het koor in 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto, gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum   

in 1928, zien we rechts voor de eerste keer het fraaie drapeau 

dat bij optredens van het koor steeds getoond wordt. De exacte 

leeftijd van het vaandel is niet bekend.  

 

Bij het 100-jarig bestaan, op 25 januari 1988, wordt het koor koninklijk 

onderscheiden en ontvangt het de Koninklijke erepenning. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 

blijven niet achter en kennen wegens uitzonderlijke verdiensten 

de erepenning in goud toe. 

 

 

 

Na het laatste optreden van het koor op 23 april 2017 heeft het bestuur op 10 mei 2017, 

naast het totale verenigingsarchief, de muziekstandaard en een vlag, ook het vaandel, 

inclusief de (koninklijke) onderscheidingen, officieel overgedragen aan de heemkunde-

kring. 
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DE NUENENSE KRANT 

Ingebonden jaargang 2019 van De Nuenense Krant voor archief De Drijehornick 

Het begint traditie te worden: elk jaar komt Maikel van der Heijden, hoofredacteur-

uitgever van De Nuenense Krant, naar het Heemhuis om de ingebonden jaargang van 

deze krant aan te bieden. Dit keer waren het twee banden met alle edities van het jaar 

2019.  

 
Nuenense Krant 2019  

                  gebundeld voor het archief 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaargang 2019 van De Nuenense Krant                                                                  
aangeboden door Maikel van der Heijden                                                                        

 aan voorzitter Roland van Pareren op  
 26 juni 2020                                                                
 [foto: Joke van Ouwerkerk- van Eck] 

 

 

                                                        

De ingebonden jaargangen krijgen een plaats boven in de archiefruimte naast de 

ingebonden exemplaren van voorgaande jaren. De Nuenense Krant bestaat vanaf 2013 

en alle zeven jaargangen hebben inmiddels een plaats in het archief van De Drijehornick 

gekregen. Hoewel alle Nuenense Kranten natuurlijk ook digitaal te raadplegen zijn, is het 

vanuit historisch oogpunt van belang dat ook de papieren edities voor de toekomst 

bewaard blijven. 

 

 

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

rechtelijk beschermd zijn. En voor online publicatie van oude archief foto’s die nog wel 

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

Haag, mei 2020). 

 

 De penningmeester blij is met de positieve reacties op de contributieherinnerings-

nota’s die hij heeft uitgestuurd. 

 

 Nico Arts, de stadsarcheoloog van Eindhoven, bij gelegenheid van zijn promotie op 23 

juni 2020, een lijvig boekwerk heeft uitgegeven over Stad en platteland op het zand. 

Het boek is te koop bij Boekhandel Van Piere in Eindhoven. 

 

Onderstaande periodieken en artikelen zijn in het Heemhuis verkrijgbaar/in 

te zien: 

 Het periodiek van Sint Oedenrode, Heemschild uitgave zomer 2020, een fraai beeld 

geeft van Oud-Sint-Oedenrode, met o.a. de geschiedenis van de Knoptoren. 

 

 De geschiedenis van Maria van Brabant verhaald wordt in Helmonds Heem, het 

periodiek van Heemkundekring Helmond. 

 

 De Koerier (Brabants Heem) van juni 2020 een impressie geeft van het Brabants 

Dorpsleven zoals dat verwoord staat in het verzamelwerk van Bernard van Dam. 

 

 Het Erfgoedblad van Best de klompenmakers van Best behoorlijk aan het woord laat 

komen. 

 

 De Myerlese koerier (Mierlo) een goede beschrijving geeft van de vroedvrouwen (en 

ook -mannen) in vroegere tijden met enkele incidentele voorvallen. 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

Brabants Erfgoed 
Er zijn 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/

