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VAN HET BESTUUR 

Medio september is ons lid Remmet van Luttervelt benoemd tot coördinator van onze 

werkgroep Monumenten & Archeologie. We wensen hem veel succes en voldoening in 

deze functie. 

De naam van de werkgroep Archeologie & Monumenten (A&M) is onlangs gewijzigd in 

Monumenten & Archeologie (M&A) vanwege de nagenoeg ontbrekende activiteiten op het 

gebied van archeologie. Het bestuur beraadt er zich op om het accent van Archeologie 

meer te leggen op het schrijven van verhalen over archeologie in onze streek. Hebt u 

ideeën en of verhalen, meldt u zich dan s.v.p. bij ons (info@drijehornick.nl).   

Begin september zijn de laatste groepsbijeenkomsten gehouden. In het algemeen 

reageerden de werkgroepsleden positief op deze bijeenkomsten.  

 

 
 

Bijeenkomst van de werkgroepen  

Genealogie en Historische Geografie medio augustus 

https://heemkundekringnuenen.nl/
mailto:info@drijehornick.nl
mailto:info@drijehornick.nl
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Bijeenkomst begin september van de toen nog genaamde 
werkgroep Archeologie & Monumenten (nu M&A) 

 

Vele ideeën zijn tijdens deze bijeenkomsten geopperd, die de moeite waard zijn om 

nader uit te werken en zo nodig in te voeren. Werk aan de winkel!  

Eind september is er een informatiemiddag gehouden voor de nieuwe leden. Vanwege 

het koude weer hebben we deze bijeenkomst toch maar binnenshuis moeten houden.  

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 lezenswaardig kunnen zijn. Vraagt u ons gerust 

naar een onderwerp. U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met onze bibliothe-

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

Benieuwd naar wie er deze maand wordt voorgesteld?  Kijk dan op pagina 6. 

 

AGENDA OKTOBER 2020 

Lezingen 

In goed overleg met onze groep Lezingen is besloten om dit kalenderjaar geen lezingen 

meer te organiseren. 

 

Andere activiteiten 

We zullen u tijdig informeren zodra de andere activiteiten weer worden hervat. 

 

INLEVERDAG GEBOORTEKAARTJES EN BIDPRENTJES 

Op zaterdag 12 september kon men bidprentjes en geboortekaartjes inleveren in het 

Heemhuis. We hebben een grote hoeveelheid prentjes en kaartjes in ontvangst mogen 

nemen. 

FOTO’S: FRANK VAN WELIE, LON 

mailto:info@drijehornick.nl
mailto:j.dirksen@onsnet.nu
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Wat een verenigingslid kan maken van geboortekaartjes! 
Overigens zijn dit geen kaartjes die bij onze vereniging zijn ingeleverd. 

 
Henny en Rens Kuijten leveren het geboortekaartje van hun dochter Susanne in bij het Heemhuis. 

V.l.n.r. Henny en Rens Kuijten, Roland van Pareren, Netty de Laat en John Parmentier. 
 

 

 

 

Mede door toedoen van de professionele PR-ondersteuning van 

ons lid Nannie van den Eijnden is deze inleverdag een groot suc-

ces geworden.  
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OPROEPEN 
 

Rabo clubactie!!!!! 

Geachte leden, 

Indien u heemkundekring De Drijehornick een warm hart toedraagt én een bankrekening 

hebt bij de Rabobank,  kunt u ons financieel steunen d.m.v. onderstaande clubactie. 

 

Ook dit jaar steunt de Rabobank lokale clubs. De landelijke actie van de 

Rabobank onder de naam Rabo ClubSupport  kan ook ons een extra in-

komen bezorgen. 

 

 

Een vereniging of stichting die klant is bij de Rabobank kan meedingen naar een finan-

ciële bijdrage. De Rabobank stelt een bedrag van  €  400.000  beschikbaar.  

Dit bedrag wordt verdeeld onder de deelnemende clubs. De Ledenrekeninghouders van 

de Rabobank bepalen naar wie het geld gaat.  

Zij  krijgen een schrijven in hun mailbox, waarin een codenummer vermeld staat. Deze 

code kan gebruikt worden om stemmen uit te brengen op verenigingen die zij een goed 

hart toedragen. Ieder lid van de bank heeft recht om zijn of haar stem uit te brengen op 

vijf clubs. Maximaal twee van de vijf stemmen mogen op dezelfde vereniging of stichting 

uitgebracht worden.  

Deze stemmen bepalen de hoogte van de bijdrage voor die vereniging. 

 

De stemperiode is van  5  oktober  tot  25  oktober. 

Misschien zijn er ook familieleden of vrienden onder u die langs deze weg onze 

heemkundekring willen steunen?  Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking. 

Eind oktober/begin november wordt het resultaat bekendgemaakt. 

In 2019 ontvingen we met deze actie een bedrag van  €  1.032. 

Heemkundekring De Drijehornick heeft de volgende doelstelling aangegeven en wil dit 

doel effectueren door t.b.v. haar activiteiten twee laptops aan te schaffen: 

Cultuurhistorische Vereniging Heemkundekring De Drijehornick heeft vele archiefstukken, 

- voorwerpen, boeken, documenten, foto’s, archieven van andere verenigingen, enz. - . 

Het archiveren, digitaliseren en op de website plaatsen van dit alles vergt tijd en geld. 

Het uiteindelijk doel is dat de leden, maar ook de inwoners van Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten dit alles via de website en ter plekke met behulp van laptops kunnen 

raadplegen. 

 

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 teke-

ningen. 

 

 

Leuke anekdotes, verhaaltjes, video’s  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. 
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NUENEN-GERWEN-NEDERWETTEN 200 JAAR 
 

 
 

Oproep: suggesties voor de Canon van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.  

Op verzoek van de Stichting Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar is een werkgroep 

binnen De Drijehornick bezig met het maken van een Canon met totaal 50 vensters. Doel 

is dat deze 1 januari 2021 beschikbaar is voor iedereen. 

We hebben al een aardige groslijst van belangrijke gebeurtenissen in de afgelopen 200 

jaren verzameld, maar zijn erg benieuwd of u ook nog suggesties heeft. U kunt deze al 

dan niet voorzien van een korte toelichting per mail sturen aan Jan Vellekoop: 

jvelleko@xs4all.nl  Graag vóór 6 oktober a.s. Met dank.    

 

 

 

UITGAVE BOEK ‘VAN EERSTE STEEN TOT GEVELSTEEN’ 

Er zijn nog 25 exemplaren beschikbaar!!! 

 

Op 9 oktober verschijnt het boek VAN EERSTE STEEN 

TOT GEVELSTEEN in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Een uitgave van heemkundekring De Drijehornick van 

auteur Jos Thielemans. 

 

Op maandag 12 oktober wordt van 9 tot 12 uur en op 

dinsdagavond 13 oktober van 19 tot 21 uur het boek 

uitgereikt aan degenen die het boek besteld hebben.  

Indien u ook geïnteresseerd bent kunt u alsnog ter 

plekke het boek kopen voor  € 20. 

 

In dit boek staan alle eerste stenen, gevelstenen, muur-

ankers en plaquettes van Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten in of aan boerderijen, woningen, poortge-

bouwen, religieuze gebouwen  en zakelijke panden. Ook 

is het Prullekeshof bij de Lindeboom met alle namen van 

kinderen geboren in het millenniumjaar 2000 opge-

nomen. 

 

De omvang van dit boek is ongeveer 100 pagina’s in A4 formaat met een hardcover kaft. 

Het boek is in een beperkte oplage gedrukt. Op basis van het aantal inschrijvingen werd 

de prijs bepaald op  € 20. 

Heeft u interesse in dit boek, neem dan contact op met Jos Thielemans: 

telefoonnummer  040-2832783 of per e-mail j.thielemans@onsnet.nu  

 

  

mailto:jvelleko@xs4all.nl
mailto:j.thielemans@onsnet.nu


                                                                                               6 

 

EVEN VOORSTELLEN  

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

digitale nieuwsbrief er de gewoonte van gemaakt om interviews met hen af te nemen. 

Geert Daamen 
INTERVIEW: RUUD BOVENS 

 

Deze keer weer eens een rasechte Nuenenaar aan het woord (zie foto). En wel een 

Nuenenaar die een bijzonder product op zijn conto heeft staan. Zoals u waarschijnlijk wel 

is opgevallen, hebben velen die in deze rubriek zijn geïnterviewd iets speciaals 

ontwikkeld/gemaakt.   

Zo ook Geert. Kunt u zich nog het FRITSKE herinneren? 

 

Ouderlijk gezin 

Geert  is geboren in Nuenen als vierde 

kind uit een gezin met zes zonen.  

                                                                                            Ra, ra, wie is Geert 

 

 
De trotse ouders met hun zes zonen 
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Het gezin woonde aan de Opwettenseweg nummer 72 en dreef daar een slagerij. Vader 

was, als uitzondering in de stamreeks voorvaderen, in Stratum geboren. Alle eerdere 

voorvaderen van de Daamen-kant zijn al vanaf 1650 in Nuenen geboren.  

 

 
 

Scholen en opleiding 

Geert bezoekt de kleuterschool in het Klooster en de lagere school (Aloysius) aan de 

Kerkstraat. In een gezin met allemaal jongens zou je denken dat er de hele dag 

gevoetbald wordt. Maar voor Geert blijkt het voetballen toch niet echt een leuke hobby te 

zijn. Door omstandigheden volgt hij in Tilburg het Juvenaat. Hij merkt dat dit zijn 

toekomst niet wordt. Als hij dat zijn ouders vertelt, krijgt hij de opdracht om het vol te 

houden en het nog een keer te proberen. Maar als hij weer op thuisbezoek komt 

(tweemaal per jaar) laat hij duidelijk merken dat hij er tabak van heeft en zet 

demonstratief zijn koffer op de grond vlak voor vaders voeten neer en zegt heel duidelijk 

dat hij niet meer terug wil. Dit moet voor Pa Daamen wel overtuigend geweest zijn, want 

hij haalt zoon Geert van het Juvenaat. 

 

Geert gaat vervolgens naar de L.T.S. in Eindhoven en gaat daar de brood- en 

banketbakkersopleiding volgen. Hij volgt deze opleiding gedurende twee jaren en ervaart 

dat dit zijn toekomst wordt. Daarom gaat hij in deze branche verder met 

vervolgopleidingen die zo’n drie jaren duren. Hij gaat zelfs ook nog naar Maastricht toe 

om de specialiteitenopleiding te volgen.  

 

Praktijk 

Geert werkt tijdens de opleidingen bij diverse bakkerszaken. Maar in een bijzondere zaak 

bij bakker Michiels in Woensel vindt hij zijn persoonlijke geluk. Immers er springt een 

vonk over naar de schoonzus van bakker Michiels, Thea Hurkmans. Thea zou later zijn 

echtgenote worden. Hij blijft hier werken tot aan zijn 65e jaar en is nog steeds gelukkig 

met Thea.  

 

Eigen zaak 

Geert en Thea krijgen één kind: zoon Maurice. En hoe kan het ook anders, hij gaat ook 

het bakkersvak in. Maurice opent in 2001 een eigen zaak in Blixembosch, zodat de 

familie drie banketzaken in Eindhoven beheert, want naast Woensel was er ook in Eckart 

een winkel van Geert.  
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‘Patisserie Maurice’ werd toegelaten tot het Banketbakkersgilde ‘Heerlijk & Heerlijk’. 

Nederland heeft een gilde van de betere zelfstandige banketbakkers.  Het zijn onderne-

mende patissiers, die met elkaar het ambacht tot verdere ontwikkeling brengen. Geert en 

Maurice trekken samen op om deze drie zaken tot een succes te maken 

En wat een vakman kenmerkt is inventiviteit en creativiteit. Geert heeft beide eigen-

schappen en bedenkt in alle rust iets speciaals voor de 100e verjaardag van Frits Philips. 

U kunt het zich nog wel herinneren dat dit groots is gevierd in Eindhoven. Dus waar zou 

een speciale patissier mee komen: het FRITSKE.  

 

 



                                                                                               9 

 

Het Fritske 

 

Dit was een apart rond gebakje met een 

geel/bruine bovenzijde (zie foto). Het Fritske 

sloeg aan en werd enorm populair. Het kreeg 

landelijke bekendheid.  

Helaas is er door gebrek aan goede public re-

lations  de naam in de vergetelheid geraakt.  

Maar binnen de familie Daamen is dit product 

nog steeds de trofee van de patisserie. Geert 

is tot aan zijn pensionering actief gebleven in 

de banketbakkerij.  

 

 

 

 

Hobbies 

Naast het bakkerij-/patisseriegebeuren heeft Geert tal van hobbies. Zo was hij zanger bij 

New Balance en vanaf de oprichting lid van het Nuenens Mannenkoor. 

 

 
Het Nuenens Mannenkoor met Geert op de eerste rij, de tweede van rechts 

 

Na zijn pensionering heeft Geert in het verenigingsleven vele klussen geklaard. Hij was 

betrokken bij Speeltuin De Kievit, het Boerenbondmuseum in Gemert en is sinds acht 

jaar lid van heemkundekring De Drijehornick. 

Bij het Boerenbondmuseum heeft hij regelmatig zijn speculaasmachine gedemonstreerd.    

Ook rijdt Geert als vrijwilliger op de buurtbus op het traject Geldrop-Nuenen-Best. Dit is 

een busverbinding waar iedereen gebruik van mag maken. Hij is gedurende een halve 

dag per week chauffeur. 

En niet te vergeten is zijn grootste hobby zijn twee kleinkinderen (kleindochter Fenne en 

kleinzoon Jelte, resp. 13 en 11 jaar). Ze wonen kort bij Geert en Thea in de buurt.  
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Heemkundekring De Drijehornick 

Na zijn pensionering is Geert lid van onze vereniging geworden, nu zo’n acht jaar. 

Aanvankelijk bij de werkgroep Monumenten.  

Tijdens een van de koffiebezoeken met buurman Paulus Aarts werd het idee geopperd 

om  bijnamen te gaan verzamelen. We praten dan over 2016. 

Tijdens een heemkundekringbijeenkomst in D’n Heuvel in Gerwen wordt dit idee 

geopperd en weldra is er een volwaardige groep geformeerd van (momenteel) maar liefst 

negen leden. Voor de indruk die ik zelf tijdens een van die groepsbijeenkomsten heb 

gekregen haal ik graag mijn tekst aan die ik in de nieuwsbrief van januari 2020 heb 

geschreven:     

 

Bijnamen: immaterieel erfgoed! 

‘kuffeejprôt in ’t Himhuijs’ 

Ja, beste mensen: café-praatjes in het Heemhuis. Het is dat we er geen biertap hebben 

anders zou het soms net een café zijn. Wat dan, hoe dan??? Leest u maar verder. 

Het is zo’n drie jaar geleden dat er twee leden van De Drijehornick, Geert Daamen en 

Paulus Aarts, op een heemkundekringbijeenkomst het idee opperden om bijnamen van 

mensen uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten veilig te stellen voor de toekomst. Ja, maar 

hoe doe je dat? Verzamelen, concludeerden ze. Gemakkelijker gezegd dan gedaan.  

Geen scheldnamen 

Hoe ging het in zijn werk? Er werd een klein groepje gevormd dat begon met het 

opschrijven van bijnamen die ze zelf kenden met daarbij eventuele gegevens die ze van 

de persoon nog wisten. Al gauw groeide dit groepje uit tot negen leden: naast Geert 

Daamen en Paulus Aarts ook Jac. Coolen, Piet van de Laar, Gerard de Laat, Tiny van de 

Lockant, Ton Neijts, Toon de Rooy en Jan Wesenbeek.  

Vanaf het begin werd al gediscussieerd over de doelstelling en de afbakening van de 

activiteit ‘bijnamen’. Zo werd gesteld dat de bijnamen uitdrukkelijk geen scheldnamen 

mochten zijn. De doelstelling is vooralsnog het inventariseren en veilig stellen van de 

gegevens met betrekking tot bijnamen. De groep is zich terdege bewust dat het 

publiceren van de namen gevoelig kan liggen. Of de bijnamen dus ooit openbaar worden 

gemaakt, is nog erg onzeker. Dit ook mede gezien de nieuwe privacyregels. 

400 namen 

Gaandeweg hebben de leden van dit groepje de taak gekregen om ontbrekende 

gegevens per bijnaam uit te zoeken en na te vragen. Ieder doet dit dan meestal voor de 

door hem zelf ingebrachte bijnamen. ‘Hemzelf’, ja want helaas telt het bijnamen-clubje 

nog geen dames. 

Om alle gegevens te noteren, is er een digitaal bestand gevormd waarin zo’n 400 

bijnamen zijn opgenomen. Twee leden, waaronder de coördinator, voeren de regie in 

deze registratie. De leden komen meestal één middag per maand bij elkaar om de 

verzamelde gegevens en de voortgang te bespreken. En tevens wordt er meteen weer 

nieuw huiswerk meegegeven. Immers indien de verzamelde informatie aan elkaar wordt 

verteld, blijkt soms dat er toch nog wel behoefte is aan wat meer gegevens. En zo gaan 

de leden vaak op pad naar dorpsgenoten waar zij nog wat nadere informatie hopen op te 

doen. U kunt zich wel voorstellen dat dit zeer levendige en vrolijke gesprekken oplevert 

waarin veel grappige zaken en anekdotes aan de orde komen. Ja, je zou je zo maar in 

een café kunnen wanen. 

Immaterieel erfgoed 

Op deze manier is een groep leden van onze vereniging heel enthousiast en plezierig 

bezig om een stukje immaterieel erfgoed van Nuenen, Gerwen en Nederwetten te 

bewaren. Gelukkig maar. Bijnamen horen immers bij het immateriële erfgoed! 

 

Kent u zelf nog bijnamen, geef deze dan door aan de coördinator:  

Geert Daamen (06-42585728 of g.daamen@onsnet.nu) of direct mailen naar onze ver-

eniging: info@drijehornick.nl      

 

  

mailto:g.daamen@onsnet.nu
mailto:info@drijehornick.nl
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INTERESSANTE PERSONEN  

Gerwenaar in Helmondse straatnaam 

TEKST EN FOTO’S: ROLAND VAN PAREREN 

In Helmond is naar ‘onze’ Gerwense pastoor Frenken – heden ten dage in Gerwen 

bekend van de Mgr. Frenkenstraat – een straat genoemd. In de buurt van de Heistraat 

tussen de Sjef van Schaijkstraat en het To Hölscherplein is de A.M. Frenkenstraat te vin-

den.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond besloten op 16 november 2004 een straat 

naar Adrianus Frenken te vernoemen. De naam A.M. Frenkenstraat is vervolgens vast-

gesteld door de gemeenteraad van Helmond op 7 december 2004. 

 

        
 
      De A.M. Frenkenstraat in de richting                             De A.M. Frenkenstraat in de richting  
           van de Sjef van Schaijkstraat                                        van het To Hölscherplein 
 

Voordat Frenken in 1926 benoemd werd tot pastoor in Gerwen, waar hij tot 1952 actief 

bleef, was Frenken vanaf 1907 kapelaan in de Heilig-Hartparochie in Helmond. 

Mgr. Frenken hield zich naast zijn pastorale werk voornamelijk bezig met 

geschiedschrijving. Hij was redacteur van het blad Bossche Bijdragen. Hij schreef 

ondermeer de boeken: ‘Helmond in het verleden’ (1928-1929), ‘Memoriaal der dorpen en 

parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten’ (1948) en ‘Documenten betreffende de 

kapittels van Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en Oirschot’ (1956).  
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Verder publiceerde hij in de Bossche Bijdragen onder andere ‘De Lambertuskerk te 

Helmond in handen der hervormden’ (1922-1923), ‘De Bossche Bisschop Michael 

Ophovius’ (1936-1937), ‘Het Augustinessenklooster te Zoeterbeek’ (1932) en ‘De 

Parochie Woensel in beroering 1705-1727’ (1963). In het maandblad Brabantia 

publiceerde hij ‘de Abdij van St. Truiden’ en ‘de geschiedenis van Aalburg en Alem’ 

(1956).  

 
                                               Mgr. A.M. Frenken (1879-1968) 

 

In 1952 ging Frenken met emeritaat en vestigde zich in het Liefdesgesticht in Zeelst, 

waar hij in 1968 overleed. Adrianus Frenken is begraven op het parochiekerkhof in 

Gerwen. Hij was geheim kamerheer van de paus, vandaar dat hij de titel monseigneur 

mocht voeren. 

 

 

UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

LEZENSWAARDIG  

Auteur: TON DE JOODE 

Fotografie: Peter Schütte 

Landleven 

Het boerenbestaan van toen, 1981 

Midden in een wereld van lawaaiige techniek is hij een 

bezienswaardigheid geworden, de boer die met haak en zicht 

het graan omlegt. Als hij, gezeten op het land, met hamer en 

haarspit de snede van zijn maaigerei  op scherpte klopt, lijkt 

hij een levend schilderij uit vroeger tijden. Toch leeft nog veel 

van het verleden voort op het platteland. Nog is niet overal het 

bakhuis geweken voor de gestroomlijnde keuken met draaispit, 

grill en elektrisch fornuis. Nog loopt het paard hier en daar 

voor ploeg en eg. Nog wordt op zaterdag  met zorg de stoep 

geboend en het erf geharkt. De sfeer van het platteland en 

zijn bewoners heeft een nauw verband met de geschiedenis. 

De aard van de grond en het al of niet voorhanden zijn van 

water hebben vaak voor een belangrijk deel  de leefgewoonten 

bepaald. Vooral die samenhang tussen het land en het leven 

daarop en daarvan  valt te proeven in dit boek. Het is een 

samenhang  die ook vandaag de dag  nog de ene verrassing 

na de andere oplevert. Een boek met vele foto’s en tekeningen 

uit voorbije jaren. 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 

Hoedje gedragen bij de Kindsheidsoptocht van 1928, geschonken door Nico 

Nagtegaal 

Foto Kindsheidsoptocht van 1946,  geschonken door  Jef Smolders 

 

Vroeger was er een speciaal verkleedfeest voor 

kinderen.  

De vereniging 'Kindsheid’ was een typisch 

Rooms-Katholiek fenomeen, bedacht door de 

paus in hoogsteigen persoon. Dat verkleden 

was niet zó maar iets: je moest betalen om als 

een bepaald personage over straat te mogen 

gaan. En aan een zoeaaf hing een ander 

prijskaartje dan aan bijvoorbeeld een non of 

een engel. Het geld dat op die manier 

binnenkwam, werd besteed aan de Missie. 

 

 

De enige paus die Nuenen ooit heeft gehad (tekst Jef Smolders) 

Voor de WO II werd in de kindsheidsoptocht blijkbaar telkens de paus rondgedragen. 

Vergeet niet, dat toen de paus gedragen werd door leden van de Zwitserse Garde. 

Na de oorlog is het slechts één keer gebeurd. Julia Prinsen was de grote animatrice. Ik 

werd paus omdat de kleren me pasten en ik niet zwaar was. Voor de dragers een hele 

zware klus: vanaf de kerk naar de Lindeboom en weer terug. 

 

 

 

 

Kindsheidsoptocht 1946 

Namen van de dragers van links naar rechts: 
Jan Billekens (Eindhovenseweg); Peter van Heeswijk (idem); Jan Vermeeren (idem);  
Piet Sanders (idem); Jan Dijstelbloem (Papenvoort); Walter Lucassen (Kerkstraat);  

Toon Bunthof (Park); Tinie Meulendijks (Berg); Paul Schellen (Eeneind);  
Toon Stoop (Oude Dijk); Ad Kouwenberg (idem); Jan van Grootel (Eeneind). 

Paus is Jef Smolders (Boordseweg) 
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LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  
 

Elke dag is Radio Nederwetten op de 362 meter of 828 khz in de middengolf in de lucht 

om  het Nuenens geluid te laten horen. Gerard de Laat is aan het woord met een limerick 

in het Nuenens dialect. Letterlijk ingeluid door het carillon van het kleine kerkje. 

  

  

 Deze  keer over de vrome pater 

  Peter Gerardus, bijgenaamd de Vrome, 

 Houdt zich goed aan de regels van Rome, 

 Streng in de leer, volop celibatair, 

 Maar ’s nachts heeft hij natte dromen. 

  

 

 

 

U kunt deze limerick ook beluisteren middels onderstaande link: 

http://beekhuis.eu/zomaar-wat-fotos/Nuenense%20limericks/vromepater-nl.mp3 

  

 

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. 

 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). 

 

Onderstaande periodieken en artikelen zijn in het Heemhuis verkrijgbaar/in te 

zien 

De afgelopen maand kwamen er weer veel nieuwe tijdschriften binnen. Wij keken ze 

vluchtig voor u door en kwamen daarbij artikelen tegen die onze aandacht trokken. 

 De Koerier, september 2020 

Kloosterverhaal levend houden 

Mooi verhaal over cultuur in Brabant 

 Helmonds Heem, herfst 2020 

 Heemschut voor het behoud van Erfgoed, september 2020 

Behoud van Gogh villa in Bussum 

Het huis waar destijds de schilderijen van van Gogh bewaard werden 

 Erfgoed Magazine, september 2020 

Voor iedereen die eens in Elburg was moet dit verhaal over Elburg lezen 

 Heemkronyk (Heeze-Leende-Zesgehuchten), september 2020 

 Brabants landschap 

 Heemschild Sint Oedenrode 

 Erfgoedvereniging Best 
Twee verhalen die de moeite waard zijn: Klompenmaken en Trico Best 

  

http://beekhuis.eu/zomaar-wat-fotos/Nuenense%20limericks/vromepater-nl.mp3
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 In Brabant  

Kermisvermaak door de eeuwen heen 

Fam. Bolsius en de St. Jan in Den Bosch 

De Waag in Oerle 

IJs uit de ijskelder in Kasteel Heeze 

Meer dan de moeite waard om eens even binnen te gaan (alleen op afspraak 

toegankelijk) bij het Heemhuis en bij een kop koffie een paar verhalen te lezen. 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

Genealogie 
De grootste genealogieconferentie ter wereld (rootstech) wordt volgend jaar online ge-

houden en is dan gratis. (Zie: https://www.rootstech.org/?lang=eng).  

 

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 

 

Sien van Gogh 
Vier jaar geleden publiceerde uitgeverij Houtekiet de debuutroman De dwarsligger van 

Yves Saerens. Inmiddels is zijn tweede boek verschenen: Sien van Gogh. 

Kort geschetst:  Sien van Gogh is een dagboekverhaal gebaseerd op het leven van 

prostituee Sien Hoornik (1850-1904). Zij woonde anderhalf jaar samen met schilder 

Vincent van Gogh in Den Haag. Uit Vincents brieven weten we dat hij met haar wilde 

trouwen, maar dat beide families dat niet zagen zitten. Na de breuk stond zij haar zoon 

en dochter af en leidde een zwervend bestaan. In dit boek krijgt zij voor het eerst het 

woord. Als lezer krijg je onder meer een antwoord op de vragen wat een moeder daartoe 

drijft en hoe onmogelijke liefde soms verschillende gedaantes aanneemt. Verfrissend is 

ook dat we Vincent van Gogh te zien krijgen zoals nooit tevoren, namelijk door Siens 

ogen. Onrechtstreeks biedt het verhaal een kijk op de dagelijkse strijd om het bestaan 

van een kwetsbare vrouw aan de rand van de laat negentiende-eeuwse maatschappij. 

In Vincents werk kwam Sien meermaals aan bod. Deze historische roman is gebaseerd 

op grondig onderzoek en op alle waargebeurde feiten. Meer info vindt u op 

www.sienvangogh.com  

Door de vele lagen is het bestemd voor een uiterst breed publiek.  

 

BHIC-NHA-Radboud universiteit 

Onderzoek naar criminaliteit tijdens Tweede Wereldoorlog van start 

De misdaadcijfers in Nederland bereikten tijdens de Tweede Wereldoorlog een 

hoogtepunt. De eenvoudige tegenstelling tussen 'goed' en 'fout' verwaterde en de 

opvattingen over criminaliteit veranderden. Nieuw onderzoek probeert meer inzicht te 

krijgen in dit opvallende aspect van de oorlog. Het onderzoek is een 

samenwerkingsverband tussen het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), het 

Noord-Hollands Archief (NHA) en Jan Julia Zurné, politiek historicus van de Radboud 

Universiteit. 

 

Stijgende criminaliteitscijfers 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog schoten de criminaliteitscijfers omhoog, met name die 

voor diefstal en andere vermogensdelicten. De oorlogsomstandigheden zoals schaarste, 

honger en de neiging zich te verzetten tegen de bezettingsmacht, zorgden ervoor dat 

burgers anders gingen denken over het overtreden van de wet.  

https://www.rootstech.org/?lang=eng
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.sienvangogh.com/
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Gewone mensen, waaronder opvallend veel vrouwen en jongeren, voelden zich steeds 

vaker door de omstandigheden gedwongen om zich op het criminele pad te begeven. 

"Opvattingen over criminaliteit, misdrijven en de rechtsstaat blijken niet statisch te zijn, 

maar veranderen wezenlijk onder druk van een crisissituatie zoals een bezetting.  

Ook na de bevrijding duurde het enige jaren voordat de criminaliteitscijfers weer gedaald 

waren tot op het vooroorlogs niveau", vertelt Radboud-onderzoeker Jan Julia Zurné. 

"Dat de criminaliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog toenam wisten we al, maar hoe dit 

verschijnsel in zijn werk ging en wat de wisselwerking was tussen opvattingen daarover 

bij zowel burgers als de betrokken gerechtelijke instanties is nog niet duidelijk en ook 

nooit eerder onderzocht." 

 

Wisselwerking tussen burgers en juristen 

In het onderzoeksproject 'Criminaliteit in oorlogstijd' onderzoekt Zurné hoe burgers en 

juristen zich in gerechtelijke stukken uitlieten over criminaliteit. Ook bestudeert Zurné 

hoe de rechterlijke macht het vervolgingsbeleid aanpaste op de toename van criminaliteit 

tijdens en na de bezetting. "Door digitalisering en slimme analyse van talrijke en nog 

nauwelijks onderzochte rechtbankarchieven uit Den Bosch en Haarlem kunnen we hier nu 

meer inzicht krijgen. Zurné deed eerder onderzoek naar aanpassingen in het 

vervolgingsbeleid van het Belgische Openbaar Ministerie tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

Uniek gebruik gerechtelijk bronnenmateriaal 

Archieven van gerechtshoven, arrondissementsrechtbanken en kantongerechten bevatten 

een schat aan informatie over het dagelijks leven van 'gewone mensen' tijdens en direct 

na de Tweede Wereldoorlog. Toch zijn deze bronnen tot nu toe amper gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek vanwege beperkte openbaarheid, privacywetgeving en grote 

omvang van het materiaal. Mede door de inzet van nieuwe technieken komt daarin 

verandering. Zurné gebruikt in haar onderzoek tekstherkenning (OCR) en op kleinere 

schaal ook handschriftherkenning (HTR), waardoor de strafvonnissen en -dossiers op 

geautomatiseerde wijze volledig (full-text) doorzocht kunnen worden. Op die manier kan 

grootschalige tekstanalyse worden toegepast. 

Het BHIC en het NHA willen met het onderzoeksproject optimaal recht doen aan deze 

bijzondere bronnen uit hun collecties. Door samen te werken met de Radboud 

Universiteit  worden deze bronnen nu ook voor het voor het eerst uitgebreid 

wetenschappelijk onderzocht. Het project is mede mogelijk gemaakt door het 

Mondriaanfonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel 

erfgoed, en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ter gelegenheid van 75 

jaar bevrijding. 

 

Presentatie nieuwe inzichten 

De verkregen nieuwe inzichten en de verhalen over criminaliteit en het dagelijks leven 

tijdens de Tweede Wereldoorlog dienen niet alleen als inspiratiebron voor historici, 

genealogen en familieonderzoekers, maar ook voor studenten en scholieren. De 

resultaten van het onderzoek, dat ongeveer drie jaar in beslag neemt, worden tijdens en 

na het onderzoek gepresenteerd via diverse kanalen en middelen, waaronder een boek, 

lespakketten en themamiddagen.  

De 'boevenverhalen' worden via diverse websites/portals verspreid. Gedurende het 

onderzoek maken deelnemende archieven veel archiefmateriaal digitaal toegankelijk. 

Hier kunnen ook andere onderzoekers gebruik van maken. 

's-Hertogenbosch, 7 september 2020      


