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VAN HET BESTUUR 
 

Ondanks dat nu voor velen de vakantieperiode is aangebroken, blijven wij op onze post 

en zullen u deze maand en de komende maanden van een nieuwsbrief voorzien.  

Overigens wensen wij u een heel fijne vakantieperiode toe, thuis of elders.  

 

Als opvolger van de vorig jaar overleden Foppe de Lang is ons lid Louis Bressers 

voorgedragen als lid van de gemeentelijke commissie Straatnaamgeving. De benoeming 

door burgemeester en wethouders zal binnenkort plaatsvinden. We wensen Louis veel 

voldoening en plezier met deze voor hem nieuwe functie.  

 

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.   

 

Onze 44 actieve leden zullen in augustus/september per groep worden uitgenodigd om 

met het bestuur bij te praten (zie ook onder Agenda augustus 2020 op pagina 2). 

 

We zijn nog druk bezig met onze website. Lees hier meer over op pagina 3/4. 

 

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. U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met onze 

bibliothecaris Hans Dirksen, 040-2840383 of e-mail: j.dirksen@onsnet.nu   

In deze nieuwsbrief laten we u kennis maken met het boek ‘De Brabantse spreek-

woorden. Uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekend’. 

 

Benieuwd naar wie er deze maand wordt voorgesteld?  Kijk dan op pagina 5. 

 

We stellen in deze nieuwsbrief een vacature voor de redactie van ons tijdschrift 

Drijehornickels. Voor nadere informatie zie volgende pagina. 

Ook de twee maanden geleden gestelde vacature voor Coördinator Archeologie & 

Monumenten  is nog vacant. 

  

https://heemkundekringnuenen.nl/
mailto:info@drijehornick.nl
mailto:info@drijehornick.nl
mailto:j.dirksen@onsnet.nu
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VACATURE 

Profielschets vacature redactie Drijehornickels 

Op dit moment bestaat de redactie nog slechts uit Roland van Pareren en Joke van 

Ouwerkerk-van Eck. Derhalve is uitbreiding gewenst. 

De primaire taak van de redactie is het driemaal per jaar uitbrengen van ons heemkundig 

tijdschrift Drijehornickels. 

Inhoudelijk publiceert het tijdschrift een breed scala aan artikelen over Nuenen, Gerwen 

en Nederwetten. Die kunnen gaan over de geschiedenis van een gebouw of persoon zoals 

de verborgen geschiedenis van Nune Ville, het brouwersgeslacht Prinsen en het café van 

Moeke Smits. Maar ook over de streken van een kwaaie veldwachter of over de 

peilstenen bij de Opwettense en Hooidonkse watermolen.  

Daarnaast wordt onder andere aandacht besteed aan interessante boekuitgaven en 

reacties van lezers op gepubliceerde artikelen.  

Per editie komt de redactie maximaal driemaal bij elkaar om artikelen door te spreken, af 

te spreken wie de contactpersoon richting de auteur van het artikel gaat worden, de 

volgorde van de te publiceren artikelen en omslagfoto’s te bepalen, etc. Tevens krijgt, 

voor tot officiële publicatie over wordt gegaan, ieder redactielid een proefdruk, die hij/zij 

binnen enkele dagen nauwkeurig moet checken op eventuele fouten. 

 

Het door ons gezochte redactielid moet zo goed mogelijk kunnen voldoen aan het 

volgende: 

 Je hebt affiniteit met de historie en cultuur van Nuenen-Gerwen-Nederwetten; 

 Je denkt actief mee over speciale onderwerpen en motiveert auteurs tot het 

aanleveren van interessante artikelen; 

 Je kunt goed samenwerken en weet je communicatief op te stellen naar zowel de 

auteurs, de andere redactieleden, de vormgever als ook naar het bestuur; 

 Je bent voor wat de Nederlandse taal betreft, uitstekend onderlegd; 

 Je beheerst het tekstverwerkingsprogramma WORD en e-mailen vormt geen pro-

bleem; 

 Je hebt (eventueel) ervaring met redactiewerk. 

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

( info@drijehornick.nl ; 040-2838472). 

 
 
 

AGENDA AUGUSTUS 2020 

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

In augustus en september hebben we ons voorgenomen om elke week een of twee werk- 

of ondersteunende groepen uit te nodigen om weer eens bij elkaar te kunnen zijn 

gezamenlijk met de bestuursleden. We stellen ons voor dat eenieder vertelt hoe hij/zij de 

afgelopen maanden heeft ervaren en welke verwachtingen men heeft van de vereniging  

voor de komende (corona)periode.  

Aangezien hierdoor het aantal mensen per sessie al gauw tien personen is, hebben we 

van de gemeente toestemming gekregen om onze sessies in de openlucht achter het 

Heemhuis te houden. De desbetreffende actieve leden (leden van een werk-, project- of 

ondersteunende groep) krijgen nog een uitnodiging.  

Vooralsnog hebben we in goed overleg met onze ondersteunende groep Lezingen 

besloten om dit kalenderjaar geen lezingen meer te organiseren. 

 

  

mailto:info@drijehornick.nl
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OPROEPEN 

Corona 

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

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

brieven, 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. 

Kregen we voor onze vorige editie een leuk artikel met foto van ons lid Peter van 

Overbruggen, deze maand werden we aangenaam verrast door een foto en een briefje 

met bijbehorend verhaal van Ad de Kok (zie op pagina 10). 

Ook werden we door ons lid Jan Cunnen getipt over een interessant artikel over geldstel-

sels, dat u vindt onder de rubriek Leuk om te weten op pagina 16. 

  

 

WEBSITE EN AUTOMATISERING 

Onze website in ontwikkeling 

De jaarvergadering hebben we nog net voor de Coronaperikelen gehouden. Een van de 

punten die daar aan de orde kwam, was de wens de website verder te vullen en te 

moderniseren. Dat punt is onder de bezielende leiding van Cor Aalberts (zie als voorbeeld 

zijn eigen website www.aalberts.nl) opgepakt. Inmiddels is een negental leden zich de 

mogelijkheden van het achterliggende content-managementsysteem WordPress aan het 

eigen maken. Het is de bedoeling dat zij in de nabije toekomst stukken, berichten etc. op 

de website kunnen gaan zetten. U kunt dus vast gaan schrijven of uw archief op leuke 

stukken gaan doorspitten. 

Verder hebben we het contract met Brabantcloud voor het laten zien van al onze foto's 

beëindigd. Ons beeldmateriaal wordt, net als de archiefstukken, de boeken uit de biblio-

theek, de bidprentjes en onze andere verzamelingen ingevoerd in het zogenaamde Zijper 

Collectie Beheer Systeem. Al onze collecties zullen daarna via onze eigen website direct 

toegankelijk zijn voor eenieder die geïnteresseerd is in de historie van (iets in) Nuenen, 

Gerwen, Nederwetten en Eeneind. 

Het voorgaande betekent ook dat we de home=heem=startpagina van de website willen 

wijzigen. Die is op dit moment nog te veel intern gericht en daardoor minder toegankelijk 

voor buitenstaanders. Dat laatste is een belangrijke verandering in ons denken. We 

willen ons materiaal ruim beschikbaar stellen. Dus niet alleen voor leden. Toch zijn we 

ook hard aan het nadenken, hoe we juist het lidmaatschap ook aantrekkelijker kunnen 

maken voor meer mensen. 

Op de volgende pagina een screenshot van de nieuwe startpagina. De hoofdlijn is in ieder 

geval een aansprekende startpagina waarop je meteen de categorie vindt en je een-

voudig  het onderwerp dat je zoekt kunt vinden.  

De methodiek van de roulerende foto’s  is ook nieuw ingebouwd. 

Dit is een eerste opzet en zeer waarschijnlijk zullen mogelijk hier en daar nog wat 

veranderingen worden aangebracht. 

Graag ontvangen wij uw op- en aanmerkingen hierover. Verder zijn goede ideeën en hulp 

nog steeds van harte welkom. Vele handen maken licht werk (komt niet voor in het 

Nuejnes spreukebuukske!). 

 

http://www.aalberts.nl/
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Voor de nieuwsgierigen raadpleeg: www.hkknuenen.nl 

We zien graag uw mening tegemoet. 

 

  

http://www.hkknuenen.nl/
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EVEN VOORSTELLEN  
 

Joke van Ouwerkerk-van Eck 
 

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. 

 

Een prille periode in Schoonoord/De 

Kiel van mijn geboorte tot mijn zesde 

Geboren in de Tramstraat, nee niet in 

Eindhoven, maar in het Drentse Schoon-

oord, als nakomertje in een gezin met drie 

kinderen en het enige meisje.   

Na een half jaar verhuisden we naar De 

Kiel, een dorpje vlakbij Schoonoord, waar 

mijn vader onderwijzer aan de lagere 

school was. Enkele jaren later ging ik daar 

naar de kleuterschool.  

Wat ik me nog 

goed herinner was 

dat we in de kleu-

terklas twee kas-

ten hadden: één 

met knutselmate-

riaal en één met 

blokken. Nog voel 

ik de spanning als 

kleuterjuf Dontje 

op ging staan om  

materiaal te halen 

en dat ik dan zo vurig hoopte dat ze niet naar de blokken- maar 

naar de knutselkast zou gaan. Dat knutselen ben ik mijn hele 

verdere leven blijven doen, maar daarover straks meer. 

 

 

Een hartverwarmende periode in Gees-

brug van mijn zesde tot mijn 12de  

Op mijn zesde verhuisden we naar Geesbrug, 

een dorpje in de buurt van Hoogeveen, waar 

mijn vader hoofd van de nieuw opgerichte 

christelijke school werd. We woonden in een 

mooi nieuw huis. Het dorp omarmde mijn 

ouders en dat was wederzijds. Velen vroegen 

om hulp. Beroemd is het  verhaal van mijn 

vader over een inwoner die vroeg hem te 

helpen met het invullen van een formulier, hij 

had het bijna klaar, maar zat nog met een 

paar vragen. Toen mijn vader controleerde 

wat hij had ingevuld, zag hij bij geslacht: 

VARKEN staan, in plaats van man of vrouw. 
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Het was er heerlijk om op te groeien, want: 

 Werd er een  kalfje geboren, dan vroeg de boer aan mijn ouders of  ik mocht komen 

kijken, want ik had hem dat al zo vaak gevraagd.  

 Moest een plaatsgenoot, die voor dierenarts studeerde, bij de koeien op de deel zitten 

om urine op te vangen voor onderzoek, dan zat ik urenlang naast hem naar de 

koeienachterwerken te kijken of de staart omhoog ging. Hij snelde er dan  met een 

ondersteek naar toe om de urine op te vangen. Het resultaat deed ik daarna, samen 

met hem,  in kleine flesjes, die in een speciaal koffertje meegingen naar de univer-

siteit. Wat was ik trots  toen hij me later kwam vertellen, dat hij zeker door mijn 

goede hulp, dierenarts was geworden. 

 Postte je een brief en had je geen postzegel? Geen probleem, je gooide gewoon geld 

in de brievenbus, de postbode plakte dan de ontbrekende postzegel op de envelop en 

de brief werd keurig bezorgd.  

 Maar ook: dat ik tegen mijn vader MEESTER moest zeggen en een kwartier om moest 

lopen naar school omdat ik geen gebruik mocht maken van het pad naar school via de 

achtertuin, dat hij wel nam. Nee, ik moest  een eind omlopen om het goede voorbeeld 

te geven en men toch vooral zag dat ik geen voorkeursbehandeling kreeg. 

 

Een gelukkige periode in Berkel en Rodenrijs van mijn 12de tot mijn 22ste 

Op mijn 12de verhuisden we naar Berkel en Rodenrijs, in de buurt van Rotterdam.  

Vanaf de lagere school in Geesbrug ging ik naar de MULO in Hillegersberg een wijk in 

Rotterdam Noord, zonder ook maar één van mijn medeklasgenoten te kennen.  Iedere 

dag alleen drie kwartier fietsen heen en terug. De overgang van het gemoedelijke  

Geesbrug naar het ‘recht voor zijn raap’ Berkel was in de eerste periode behoorlijk zwaar 

voor me. Na enige tijd kon ik gelukkig met een groepje Berkelaren meefietsen, die ook of 

naar dezelfde school of in ieder geval naar Hillegersberg moest. Uit de test die ik deed 

nadat ik mijn diploma had gehaald, kwam naar voren, dat ik een perfecte lerares zou 

zijn. Hoe kan het ook anders als je uit een onderwijsfamilie komt. Dus ik besloot lerares 

voedingsleer te worden. Daarvoor moest je in die tijd eerst een jaar naar de vormings-

klas en aansluitend nog de betreffende opleiding volgen. Toen ik het tweede jaar van die 

opleiding had voltooid, kwam ik in de vakantie op de Lijnbaan een kennis tegen die ik 

lang niet had gezien. We dronken samen koffie en zij vertelde dat ze een hele leuke 

afwisselende baan had bij de PTT op de Coolsingel. Internationaal telefoniste en dat 

verdiende volgens haar erg goed! Dat klonk me als muziek in mijn oren en ik stapte 

dezelfde middag nog binnen bij de PTT. Het werd een uitstekend gesprek. Zei ik: “Ja”, 

dan kon ik gelijk beginnen en als ik bereid was de nodige interne opleidingen te volgen, 

was doorgroei zeer wel mogelijk. Thuis werd dat natuurlijk niet met gejuich ontvangen, 

de dure test had toch uitgewezen dat ik alles in me had om een goede onderwijskracht te 

worden. Was ik eerst al met een katholieke jongen thuisgekomen, wat   de nodige pro-

blemen, niet thuis, maar bij het schoolbestuur van 

mijn vader had gegeven, nu dit weer. Maar ook in 

die tijd waren kinderen eigenwijs en ik dreef mijn 

zin door. Dat toen genomen besluit juich  ik heden 

ten dage nog altijd toe, want als ik me ergens als 

een vis in het water heb gevoeld was het wel in 

het bedrijfsleven.  

 

Bij de PTT werkte ik in wisselende diensten van 

7:00 tot 23:30 uur en ook in de nacht en het 

weekend. Het was nog in een tijd dat je als jonge 

vrouw om 23:30 uur zonder angst alleen van de 

Coolsingel, via het Hofplein naar het Centraal 

Station kon lopen om daar de bus naar Berkel te 

nemen. Kwam je iemand tegen, dan zei je gedag 

en geen haar op je hoofd die er maar aan dacht 

dat je kwaad aangedaan zou worden. 
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Nadat ik op mijn 17de de Berkelse Peter van Ouwerkerk had ontmoet, trouwden we 

enkele jaren later in juli 1969. In dat jaar had Peter ook een baan aanvaard als 

onderwijzer (hij wel) aan de Aloysiusschool in de Kerkstraat in Nuenen. Hij zat in die 

eerste periode in de kost bij de familie Van Hirtum in de Parkstraat.  

 

Omdat op 1 december 1969 ons huis in Nuenen, door het invallen van de vorst, nog niet 

klaar was en ik per die datum mijn baan bij de PTT had opgezegd, had ik dus veel vrije 

tijd. Toen de eigenaar van de Spar tegenover ons mij vertelde dat hij in de maand de-

cember erg omhoog zat met personeel en vooral voor de kassa, zei ik: “Dan kom ik je 

toch helpen.” Nou, daar moest hij toch eerst eens met mijn vader over praten en vragen 

of (let wel: ik was 21 en getrouwd) die dat wel goed vond.  

Mijn vader vond dat uitstekend en vooral zeer leerzaam voor mij.  Zag ik ook eens de 

andere kant van de medaille en niet alleen maar Berkelaren, die uiterst vriendelijk tegen 

mij waren omdat ze mijn vader  kenden. En inderdaad, hij had helemaal gelijk zo zou ik 

ondervinden. 

Veel echte Berkelaren kwamen met hun boodschappen bij de kassa, zagen hoeveel er 

afgerekend moest worden en zeiden dan: “Joke we gaan even naar huis  geld halen” en 

kwamen daarna betalen. Een heerlijke tijd, totaal geen wantrouwen.  

Maar ook de zeer hautaine import Berkelaren kwamen langs die kassa, waarvan ik vooral 

leerde hoe je je ten opzichte van anderen NIET moest gedragen. 

In die tijd ging ik regelmatig met Peter een week mee naar Nuenen en werd ik, stevig 

aan de arm van  mevrouw Van Hirtum, door haar aan iedereen voorgesteld. Aan Mes-

man, de dames Linders, Van de Reek, en noem maar op. 

 

Een mooie periode in Nuenen van mijn 22ste tot heden 

Eindelijk in april 1970 was het huis klaar en kon ik naar Nuenen. 

Peter, die met zijn ouders, broer en zusjes menigmaal vakantie had gevierd in Gilze 

Rijen, had mij verteld dat Brabant uiterst gastvrij was. Dus zei hij: “Als er iemand 

aanbelt, altijd binnenlaten.” Toen we met vereende krachten eindelijk het huis in de 

IJsvogelhof aan het schoonmaken waren, werd er aangebeld. Met zijn woorden nog in 

mijn achterhoofd, nodigde ik de man die voor de deur stond uit om binnen te komen. 

Deze nam plaats in de enige stoel die we hadden en liet zich rijkelijk door mij verwennen 

met koffie en gebak, want ja, ik wilde wel een goede indruk maken. Toen Peter na 

geruime tijd vroeg waar hij eigenlijk voor kwam, zei hij, dat dat was om te vragen of wij 

een abonnement op het Eindhovens Dagblad wilden. De verbijstering op het gezicht van 

Peter zal ik nooit vergeten. Hij heeft er sindsdien niet meer bij mij op aangedrongen om 

toch vooral TE gastvrij te zijn. 

In het begin hadden we het niet gemakkelijk, de overgang in die tijd van de Randstad 

naar Brabant was groot. We misten vooral de klassieke concerten en  de ‘recht voor zijn 

raap’ mentaliteit. In die begintijd reden we dan ook vaak nog in het weekend naar 

Rotterdam. 

De eerste tijd bleef ik gewoon thuis. Toen kwam er een brief van  de PTT in Eindhoven. 

Ze hadden uit Rotterdam vernomen dat ik naar Nuenen was verhuisd en zaten om 

personeel te springen. Al tijdens het eerste gesprek dacht ik, zoals ze tegenwoordig 

zeggen: “Dat wordt hem niet.” Ik voelde geen enkele uitdaging. Toch ging het kriebelen 

en ik besloot het eens bij Philips te wagen, dat was tenslotte een internationaal bedrijf. 

Ik werd aangenomen bij de afdeling Telefonie (deze afdeling was eigenlijk de PTT in het 

klein, aangezien Philips alle communicatietaken zelf uitvoerde op de complexen), maar 

had al snel in de gaten dat telefoniste bij de PTT in Rotterdam iets totaal anders was dan 

die functie bij Philips. Ook het management zag dat ik me niet gelukkig voelde en vroeg, 

gezien mijn ervaring daarmee bij de PTT,  of ik wilde helpen bij het op poten zetten van 

een talenpracticum voor de monteurs. Die kregen steeds meer te maken met de Engelse 

taal, die ze niet altijd machtig waren. Daar moest iets aan worden gedaan. Toen er na 

die periode een administratieve functie op de afdeling vrijkwam, was de keuze voor mij 

niet moeilijk. Bij deze functie hoorde namelijk ook het jaarlijks uitbrengen van de interne 

Philips communicatiegids. Dat was koren op mijn molen.  
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Verder handelde ik honderden vragen af; had veel contacten binnen en buiten Philips; 

volgende diverse cursussen; maakte  jaarverslagen en handleidingen; zat in de organi-

satie van bijeenkomsten; testte systemen; ondersteunde  nieuwe managers en noem 

maar op. Het was hectisch, net als in Rotterdam. Ik was weer gelukkig.   

 

Ondertussen was Peter directeur van 

basisschool De Refeling geworden en kon ik 

ook hem helpen met allerlei administratieve 

taken, van het typen van de leerlingen-

lijsten tot de schoolgids (computer was nog 

een ‘eng’ woord).  

Ook hielp ik in die beginjaren de jonge 

architect Henk Smolders  met administra-

tieve zaken en de tentoonstellingen in ’t 

Weefhuis.  

 

Hoezo druk, ik heb het in ieder geval niet zo 

ervaren. 

 

In 1975 verhuisden we naar de Molvense Erven, waar ik tot op heden nog steeds woon. 

Peter en ik gingen veel op vakantie, de eerste periode altijd met de auto. Portugal en 

Griekenland waren favoriet. Nadat Peter in 1992 een zware hartaanval kreeg in Portugal 

werd overgegaan op ‘vliegen, inclusief huurauto’. We speelden veel piano, het bezoeken 

van historische plaatsen en musea in binnen- en buitenland stond nummer 1, evenals 

klassieke muziek.   

Ik heb altijd veel gehobbyd. Maakte collages en kaarten van droogbloemen. Daarvoor 

kreeg ik les van Jet Linders, de moeder van Fons.  

Verder maakte ik schilderijtjes van vloeibare was, bloemschikte, haakte en breide. 

 

                     

 

 

 

            

                

 

collage van droogbloemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 schilderijtjes van vloeibare was 
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Tegenwoordig maak ik nog alle Kerst- en verjaardagskaarten zelf en van een geboor-

tekaartje maak ik een schoentje. 

 

                                

                   
                            

                          

 

 

 

 

 

                                  

                                  schoentje los                                                of in een bol               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of met de hele familie in een kastje 

 

Gingen we voor ons pensioen altijd in de winter al enkele weken naar de Canarische 

Eilanden, na ons pensioen zaten we er van 1 december tot 1 maart. Ik zeg: “zaten”, 

want in 2013 is Peter, nadat we een week terug waren, helaas aan een hartstilstand 

overleden. Daar zit je dan na een leven waarin je in de laatste jaren minimaal een half 

jaar op vakantie was en je het zeer aangenaam had. 

Dezelfde Henk Smolders, waarover ik hiervoor al sprak, vroeg me ook nu weer om hem 

te helpen en wel met het saneren van het archief van ’t Weefhuis. Hij wilde dit graag 

overdragen aan De Drijehornick en zo zei hij: “Wellicht kun je daarna, als ze zien hoe je 

dat hebt gedaan, hen ook helpen met andere dingen.”  Hij had gelijk, want al snel zat ik 

in de redactie van de Drijehornickels. Ik zit bewust niet in een werkgroep, omdat ik meer 

een type ben van het korte termijnwerk. Zo heb ik de knipselkrant gedigitaliseerd, de 

achterstand bij de bidprentjes weggewerkt, ben  ik op dit moment, samen met anderen, 

bezig met het opnieuw inrichten, inventariseren en digitaliseren van het archief en heb 

de websitecursus van de heemkundekring gevolgd. Verder help ik daar waar het nodig is.  

Kortom: een aangename afleiding.  Ik heb weer iets om handen en het is een schot in de 

roos, want ook hier voel ik me als een vis in het water. 
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INGEZONDEN STUKJE EN ONTVANGEN VERRASSING 
 

Onlangs werden we blij verrast met een uniek document. Nu zult u zeggen: “Ja, er zijn 

zoveel unieke documenten.”  Dat klopt maar hier gaat het om Nuenen in 1955. We gaan 

terug naar dat jaar. 

Er werd toen in Nuenen de film “Lust for Life” opgenomen, die ging over het leven van 

Vincent van Gogh. U kunt zich misschien nog wel herinneren wie daarin de rol speelde 

van Vincent. Inderdaad: die Kirk Douglas, die afgelopen februari op de leeftijd van 103 

jaar is overleden. Daar gaat het om. 

Even terug naar begin dit jaar. Afgelopen februari kregen we een mailtje van ene Ad de 

Kok. Hij bleek geboren te zijn in Eindhoven en heeft van 1948 tot en met 1958 in Nuenen 

gewoond. Hij verhuisde met vader, moeder en de acht andere  kinderen van het gezin 

naar ’s-Hertogenbosch. Ad had een tweelingzus Mia. “Had”, want helaas is zij onlangs 

overleden. In de door haar nagelaten spullen vond Ad een foto van Kirk Douglas in 

Nuenen met links van hem nog net zichtbaar met megafoon de regisseur Vincente 

Minnelli. Ook vond hij een kattenbelletje geschreven door Kirk Douglas met een groet 

aan zijn zus Mia de Kok.  

 

 

                         To Mia. Dag. Kirk Douglas 
 

 

 

 

 

 

 

Het relaas van Ad gaat als volgt 

Ik ben Ad de Kok, voormalig inwoner van Nuenen en sinds 1958 verhuisd naar ’s-Her-

togenbosch. Ik heb met belangstelling het artikel in het Brabants Dagblad ‘Nuenen in 

1955, ’n week op zijn kop voor Kirk Douglas’ gelezen. Ik was toen 13 jaar en zat in 

Geldrop in de eerste klas van de MULO.  

Mijn vader was in die tijd Postcommandant van de Rijkspolitie  in Nuenen c.a. Wij hadden 

thuis een groot gezin van negen kinderen waarvan mijn tweelingzus en ik de oudsten 

waren. Ik heb ten volle genoten van wat er zich in het dorp afspeelde, met name het 

gedrag van de Amerikanen, hun bravoure in tegenstelling tot de bedeesde inwoners van 

Nuenen. De film- en belichtingsapparatuur, die opgesteld stond op het voorplein van de 

landbouw werktuigenfabriek Van Rooij, schuin tegenover Hotel De Zwaan. Omdat ik als 

kind al vroeg belangstelling had voor fotografie en film was ik niet weg te slaan als er 

filmopnames waren. Thuis werd er veel gesproken over de MGM-invasie en kregen wij 

heel wat inside informatie te horen, omdat mijn vader ‘dicht bij het vuur zat’. Hij heeft 

voor mijn, helaas overleden, tweelingzus een persoonlijk gerichte handtekening van Kirk 

Douglas gekregen. Daarnaast had zij ook nog een foto van hem. 
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Ad heeft besloten deze stukken onder te brengen in een organisatie die dit soort docu-

menten zorgvuldig en dierbaar bewaart. En zo kwam Ad de Kok bij ons uit, immers zo 

zouden deze stukken weer terug zijn in de plek waar ze ontstaan zijn. Op 14 juli 2020 

heeft Ad officieel deze twee documenten op het Heemhuis aan ons overgedragen. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ad de Kok op het Heemhuis met foto en kattenbelletje van Kirk Douglas 

 

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  
 
 Kirk van Gogh 

 

 Kirk Douglas spulde in ne film ás Van Gogh 

 In Nuejne ópgenómme, dè witte toch 

 Vanaf 't begin 

 Góng hèij 'r vól in 

 Óp 't ènd hattie wùl bèèj órre nog 

 

 

 

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 heemkundepost 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. 

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

auteursrechtelijk 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). 
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Onderstaande periodieken en artikelen zijn in het Heemhuis verkrijgbaar/in 

te zien 

 De Koerier, uitgave van Brabants Heem, juni 2020; 

 Inbrabant, populair wetenschappelijk tijdschrift over Brabantse geschiedenis en 

erfgoed, uitgave juni 2020; 

 Erfgoed magazine, uitgave juli/augustus 2020. Deze uitgave gaat over ambach-

ten; 

 Brabants Landschap, zomer 2020; 

 D’n Effer, informatieblad van heemkundekring ‘Hof van Liessent. Nr. 3 2020; 

 Erfgoedvereniging Dye van Best, 3e kwartaal 2020 (Erfgoedblad); 

 Heemkronyk juni 2020, uitgave van heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-

Leende-Zesgehuchten’; 

 Diverse andere geschriften. 

 

GEZIEN IN ONS ARCHIEF 

Vier stripverhalen ‘van A naar B’ van pastoor Hermanus Alphonsus 

Aldenhuijsen 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

Hermanus Alphonsus Aldenhuijsen werd geboren in Volkel 

op 12 januari 1885.  

Hij werd priester gewijd in 1910 en was vervolgens 

assistent in Helvoirt en kapelaan in ’s-Hertogenbosch.  

 

Op 10 januari 1930 werd hij pastoor in Nuenen-dorp tot 

aan zijn emeritaat op 20 mei 1965 en  bleef in Nuenen 

wonen.  

Hij verhuisde vanuit de pastorie naar de Parkstraat en 

ging wonen in het huis dat  de naam ‘De Knotwilg’ heden 

ten dage nog draagt. Hier is hij op 26 april 1970 

overleden.  

 

Naast pastoor was Aldenhuijsen actief als aquarellist. Hij 

maakte talrijke werken van objecten in Nuenen. 

 

Ook had hij een uitgebreide vlinderverzameling, maakte kaarsen en was striptekenaar.  

 

In 1935 liet hij bij de algemene begraafplaats in de Tomakker een kruisbeeld oprichten 

om de plaats waar de voormalige kerk eens stond, in aandenken te houden. In 1940 was 

Aldenhuijsen de initiatiefnemer voor de bouw van het parochiehuis De Vank.  

Een bijzonder en begaafde man. 
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UIT ONZE BIBLIOTHEEK 
LEZENSWAARDIG  

Verzameld door: DRS. H. MANDOS & M. MANDOS – VAN DE POL 

Illustraties:  RENÉ COOLEN 

De Brabantse spreekwoorden 

Uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekend, 1988 

 

Drs. Hein Mandos (geboren in Tilburg 1907, overleden in Waalre 

1978) legde de grondslagen voor zijn spreekwoordenverzameling 

reeds in 1926 voordat hij Nederlands, geschiedenis en volkskunde 

ging studeren  aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Tijdens 

die studie kreeg zijn grote belangstelling  voor de Brabantse volks-

taal  en heemkunde vorm.  

Die intense bewustwording bepaalde Hein Mandos’ verdere levens-

loop: 35 jaar docent aan het gymnasium Augustinianum  in Eind-

hoven; een stuwende rol in taal- en volkskundige groepen, waar-

onder de Stichting Brabants Heem en de oprichting  van de Heem-

kundige Studiekring Kempenland in Eindhoven.  

Hein Mandos’ eerste publicatie over spreekwoorden verscheen in 

1936 in Onze Taaltuin. De volgende vier decennia  bleef hij onder-

zoeken en publiceren in tijdschriften en boeken. 

In 1977 nam hij een nieuw initiatief met de Regionale Omroep Brabant en zette hij voor 

de luisteraars het programma Bij wijze van sprèke op, hetgeen een doorlopende 

aanvulling was op de verzameling over het Brabantse spraakgebruik. 

De bundeling van deze verzameling  is het eerste wetenschappelijk verantwoorde en van 

toelichtingen voorziene werk over de Brabantse spreekwoorden en uitdrukkingen. 

 

 

TERUGBEELDZUILEN 

Terugbeeldzuil voormalige school Beekstraat verplaatst  

Tekst en foto’s: Roland van Pareren 

 

 

Terugbeeldzuil nummer 17 geeft informatie over het in 

1948 afgebroken pand waarin tot 1844 de openbare school 

was gehuisvest. Toen de Terugbeeldzuil in 2016 in de 

voortuin van Betsie Rooijakkers werd geplaatst, was eigen-

lijk al duidelijk dat deze plaats, op de hoek Beekstraat-

Rutger van Erplaan, niet goed uitgekozen was. Onlangs is 

de zuil door medewerkers van Openbare Werken verplaatst 

naar de locatie direct aan de Beekstraat zoals op de 

Terugbeeld-plaquette staat aangegeven. Gijs Daniëls en 

Jeroen Stienen van Openbare Werken hebben de zuil nu in 

feite neergezet op de plaats waar de foto’s van de oude 

school destijds zijn genomen. Vanaf nu zijn het dus echte 

‘Terugbeelden’ geworden!  

 
 
 De zuil in de voortuin van  

 Betsie Rooijakkers gaat de  
 grond uit onder toeziend  
 oog van Piet van den Heuvel 
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Overigens vertelde Gijs ons dat Openbare Werken regelmatig opdracht geeft de displays 

van Terugbeeld schoon te maken. Daar zijn wij als heemkundekring natuurlijk erg 

verheugd over. De 44 Terugbeeldzuilen en plaquettes zien er dan ook altijd ‘spic en span’ 

uit. 

 

    
 
Jeroen en Gijs op weg naar de nieuwe locatie 

 
    
    De grond in op de nieuwe locatie. 
    De juiste, definitieve, plaats van waar de  
    Terugbeeldfoto’s destijds zijn genomen. 
 
 

 

 

 

 

 Tekst Terugbeeld 17  

 VOORMALIGE SCHOOL 

 

 

Van 1742 tot 1844 stond op deze plaats de 

school waar de Nuenense jeugd onderwezen 

werd. Ze bestond uit één lokaal, waarin soms 

wel 80 kinderen zaten. Ondanks een kostbare 

verbouwing rond 1820 werd de school in 1844 

toch afgedankt, verkocht en als woonhuis in 

gebruik genomen. In 1948 werd het pand 

wegens bouwvalligheid afgebroken. Achter de 

school stond het even oude schoolhuis, de 

onderwijzerswoning, dat in 1970 werd ge-

sloopt. 
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LEUK OM TE WETEN 
UIT HET BLAD D’N UYTBEYNDEL VAN HEEMKUNDEKRING H.N. OUWERLING DEURNE, MET TOE-

STEMMING OM HET OVER TE NEMEN. 

 

In de laatste uitgave van D’n Uytbeyndel, het blad van 

de heemkundekring Deurne staat een interessant 

verhaal over het vroegere geld dat in Deurne gebruikt 

werd. 

Het begin van het verhaal gaat over het gebruik van het 12 delig stelsel en de overgang 

naar het 10 delig stelsel zoals wij dat nu kennen. 

 

LUDO BOEIJE & HANS VAN DEN BROEK  

Het geld vroeger in Deurne  

Wie tegenwoordig op vakantie gaat, prijst zich vaak gelukkig met het bezit van de euro. 

Vanaf 2002 zijn we ervan verlost om voor een buitenlands verblijf onze guldens om te 

wisselen voor Belgische of Franse franken, Duitse marken of Italiaanse lires. En daarmee 

zijn we ook het verlies bij het terug omwisselen van dat geld kwijt.  

Ons muntstelsel is afgeleid van het Romeinse systeem. De Romeinen betaalden 

aanvankelijk met gewichten van edelmetaal. Zo woog een zilveren Romeins pond 322,5 

gram. Dit pond was onderverdeeld in 40 munten. Van twaalf naar tien als basis Het 

Vlaamse (en ook Engelse) systeem hadden beide het pond als basis. Een Vlaams pond 

bestond uit 20 schellingen. Elke schelling was 12 groten waard. Een pond bestond dus uit 

240 groten. De basis van het stelsel was dus het getal twaalf. De Babyloniërs hebben 

twaalf als basis van hun rekensysteem ingevoerd. Zodoende telt een dag twee keer 

twaalf uur, een minuut twaalf keer vijf seconden, kennen we twaalf sterrenbeelden en 

lezen we in de Bijbel over de twaalf zonen van Jacob en de twaalf apostelen. In de 

huidige tijd komen we nog halve kratjes bier met twaalf flesjes en twaalfdelige serviezen 

tegen. Het is trouwens geen toeval dat alle cijfers van één tot en met twaalf uit één 

lettergreep bestaan. Dat komt omdat het veelgebruikte basisgetallen waren. Als 

hulpmiddel bij het tellen tot twaalf gebruikte men vroeger de twaalf vingerkootjes van 

een hand. Tegenwoordig kunnen we met ons geld makkelijker uitrekenen wat iets moet 

kosten, dankzij het decimale systeem. Dat hebben we te danken aan Napoleon, die 

besloot om het getal tien voortaan als basisgetal te nemen en niet langer twaalf. 

   

      

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 

 

Rampjaar 1672 
Er worden voorbereidingen getroffen om in 2022 het rampjaar 1672 te herdenken. 

Daartoe is een project opgestart (platform) dat zo breed mogelijke informatie over de 

thema’s van het Rampjaar een podium wil bieden. Daarbij gaat het om regionale 

organisaties, zoals Gronings Ontzet, Stichting Oude Hollandse Waterlinie of 

Zuiderwaterlinie Alliantie, maar ook de landelijke thema-organisaties, zoals Vrienden van 

De Witt. Het doel is de diverse organisaties met elkaar te verbinden en hen te 

ondersteunen bij het programmeren en afstemmen activiteiten in het Jubileumjaar 2022. 

Meer informatie vindt u op hun website: www.rampjaarherdenking.nl     

 

        

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
http://www.rampjaarherdenking.nl/

