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VAN HET BESTUUR 

Onze website is vernieuwd. Dit jaar hebben we dan eindelijk de doorbraak bereikt naar 

een vernieuwde website. U kunt naast de eerder op de website gepubliceerde 

Drijehornickels ook de Terugbeeldzuilen/borden, (ANWB) Informatieborden, nieuws-

brieven en enkele limericks vinden. Voortaan zullen we op de homepage (in ons geval 

HEEM genoemd, zie hieronder) onze actualiteiten vermelden zodat u niet verder hoeft te 

zoeken naar het laatste nieuws.   

We zijn erg benieuwd wat u ervan vindt. Laat u ons dat weten?  

 

 

 
 

https://heemkundekringnuenen.nl/
mailto:info@drijehornick.nl
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Ook zijn we gestart met het digitaliseren van een deel van onze collecties. Medio 2021 

hopen we de monumenten en de bibliotheek op de website te kunnen presenteren. Nu 

kunt u al op de vernieuwde website ons centraal archief en een gedeelte van onze foto-

collectie bekijken. 

Bij het digitaliseren komen we ook problemen tegen. Zo beschikken we ook over 

filmmateriaal (super 8) en video’s die we graag zouden willen overzetten op een digitaal 

format. Wie kan ons daarmee behulpzaam zijn? U kunt zich melden via 

info@drijehornick.nl  Bij voorbaat dank. 

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 

bibliothecaris 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 5. 

 

 

OPROEPEN 

Verhalen over de bevrijding bewaren voor onze jeugd  

Vorig jaar zijn in het kader van een internationale tekenwedstrijd de lagere scholen 

bezocht door een instituut namens Lions Nuenen met een ervaringsdeskundige op het 

gebied van de bevrijding WO II. Nu met corona kan dat niet, maar het idee ontstond bij 

Lions Nuenen om een video te maken met verhalen van Nuenenaren die de bevrijding 

WO II hebben meegemaakt. Enerzijds omdat er na verloop van tijd steeds minder 

ouderen zijn die de WO II bewust hebben meegemaakt en anderzijds omdat de jeugd via 

school of het gezin thuis dan een blijvend document hebben.  

Wie wil hier aan meewerken ? 

Meldt  je s.v.p. via info@drijehornick.nl  Bij voorbaat dank. 

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, 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 

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

 

 

AGENDA NOVEMBER 2020 

Lezingen 

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

meer te organiseren, maar….. 

Dat onze heemkundekringlezingen in deze Coronatijd geen doorgang vinden, is jammer 

maar dat kan niet anders. Maar het is vooral jammer omdat wij nu door het achterwege 

blijven van die lezingen niet meer worden bijgepraat over zaken die ons als  ‘heemkun-

digen’  interesseren. Denk o.a. aan de historie van ons Brabant.  

  

mailto:info@drijehornick.nl
mailto:info@drijehornick.nl
mailto:j.dirksen@onsnet.nu
mailto:info@drijehornick.nl
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Toch is er een alternatief om dit hiaat (gedeeltelijk) op te vullen en wel door het regel-

matig doornemen van de verhalen in de tijdschriften van onze collegae heemkunde-

kringen. Dan valt het op dat daar vaak interessante historische verhalen in staan die ook 

voor ons meer dan de moeite waard zijn om gelezen te worden. Zo kwamen we enige tijd 

geleden in deze tijdschriften het verhaal tegen over het 10- en 12-delig stelsel. Dat 

hebben we toen overgenomen (met toestemming) in een van onze vorige nieuwsbrieven. 

Zo stond er in de zomereditie van het ‘Helmonds Heem’ een mooi en interessant artikel 

hoe de hertogen van Brabant door het (uit-) huwelijken van dochters hun macht en 

gebied telkens weer konden uitbreiden. De schrijver, Noud de Loos, die zichzelf  ‘amateur 

historicus’ noemt, laat ons deelgenoot worden van een verhaal over de hoogste 

Brabantse adel en hoe hun land en macht alsmaar groter werd. Om een indruk te krijgen 

wat dat allemaal inhoudt volgt hier het begin van het verhaal en mocht je het helemaal 

willen lezen dan kan dat gemakkelijk via onderstaande verwijzing: 

https://www.heemkundekringhelmont.nl/hkkhp/downloads/Helmonds%20Heem%2049.p

df   blz.12 e.v. 

Maria, de oudste dochter van hertog Hendrik I van Brabant, is geboren rond 1190. Haar 

vader was de eerste hertog van Brabant en oudste zoon van graaf Godfried III van 

Leuven (tevens als Godfried VII hertog van Neder-Lotharingen). Haar moeder was 

Mathilda van Boulogne, een dochter van Maria van Engeland en een kleindochter van 

koning Stefanus van Engeland.  

 

In dit artikel worden nog allerlei relaties genoemd waaruit blijkt dat Maria in de hoogste 

adellijke kringen vertoefde. In haar stamboom gaan meerdere lijnen naar Karel de Grote. 

Een huwelijk was in die tijd een belangrijk politiek instrument. Via huwelijken werden 

graafschappen uitgebreid, werd een vrede bezegeld, werden coalities gesmeed en werd 

er gewerkt aan de uitbreiding van de machtsbasis. Leeftijd was hierbij nauwelijks van 

belang. Huwelijksafspraken werden al gemaakt voor kinderen van slechts enkele jaren 

oud en een leeftijdsverschil van veertig jaar vormde geen belemmering. Zo volgen hier 

een paar voorbeelden uit het gezin waartoe Maria behoorde. Zus Margaretha huwde al op 

haar elfde de eenentwintigjarige graaf Gerard III van Gelre. Zus Mathilde huwde op haar 

twaalfde de achttienjarige Hendrik VI van Brunswijk, graaf van de Rijn-Palts. Twee jaar 

later was ze al weduwe. In datzelfde jaar verloofde haar vader haar met de vierjarige 

Floris IV van Holland, later stiefzoon van haar zus Maria. Mathilde huwde tien jaar later 

Floris, die op zijn twaalfde graaf van Holland was geworden. Haar vader huwt op zijn 

drieënvijftigste de vijftienjarige weduwe Maria, de dochter van de Franse koning en haar 

broer Hendrik huwt op zijn achtste de veertienjarige Maria van Zwaben. In andere 

adellijke families ging het net zo.  

Voorbestemd om hertogin van Brabant te worden. 

Maria van Brabant was in dit politieke spel een pion van enorme waarde. Dat heeft tot 

gevolg gehad dat het lang geduurd heeft voor er een huwelijk werd gesloten. Maria was 

tot haar achttiende  jaar, toen pas kreeg ze een broer, de gedoodverfde opvolgster van 

haar vader. Ze werd opgeleid om hertogin te worden. Haar vader had reeds vroeg 

geregeld, dat opvolging in de vrouwelijke lijn voor het hertogdom werd toegestaan. 

Reeds tijdens haar negende jaar werd voor Maria een verloving geregeld met de drieën-

twintigjarige Otto IV van Brunswijk, toen al koning van Duitsland, opgegroeid aan het hof 

van zijn oom Richard Leeuwenhart, Otto was een kleinzoon van keizer Barbarossa en van 

koning Hendrik II van Engeland.  

Otto IV was een Welf en een belangrijke speler in de Duitse troonstrijd tussen Welfen en 

Staufen, een strijd waarbij ook paus en bisschoppen een rol speelden. Maria’s vader 

wisselde meermaals van partij, steeds werden daarvoor gunsten verkregen. De Welfische 

verloving werd verbroken en vader Hendrik verloofde zijn dochter met een Staufische 

hoofdrolspeler, koning Frederik van Sicilië. Paus Innocentius III keurde dit echter niet 

goed. Later keerde Hendrik terug in het Welfenkamp en in de Sint-Servaaskerk in 

Maastricht huwde Maria, in 1214, alsnog Otto IV. Die was inmiddels in 1209 tot keizer 

van het Heilige Roomse Rijk gekroond door paus Innocentius III. Vier jaar later, in 1218 

stierf Otto IV. 

 

https://www.heemkundekringhelmont.nl/hkkhp/downloads/Helmonds%20Heem%2049.pdf
https://www.heemkundekringhelmont.nl/hkkhp/downloads/Helmonds%20Heem%2049.pdf
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Andere activiteiten 

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

 

NUENEN-GERWEN-NEDERWETTEN 200 JAAR 
 

 
 

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. 

 

UITGAVE BOEK ‘VAN EERSTE STEEN TOT GEVELSTEEN’ 

Op 9 oktober is het boek ‘VAN EERSTE STEEN TOT GEVELSTEEN’  in Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten verschenen. Een uitgave van heemkundekring De Drijehornick van auteur 

Jos Thielemans.  

U kunt nog een exemplaar kopen (€ 20,00). We hebben nog een vijftal boeken! Dus 

wees snel!  

De Nuenense correspondent van het ED Miriam van den Nieuwenhof schreef onderstaand 

artikel.  
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EVEN VOORSTELLEN 

Deze maand kunt u nader kennis maken met een van de vele werkgroepleden van onze 

heemkundekring. Hij woont op ‘t Eeneind, maar is er niet geboren en getogen. 

Hij woont er nu wel al 18 jaren. Het is: 

Remmet van Luttervelt 
INTERVIEW: RUUD BOVENS 

 
       2020 foto Ruud Bovens 

 

Ongetwijfeld hebt u zijn naam wel eens horen vallen of hebt u zelfs al eens met hem te 

maken gehad. Want er zijn maar weinig verenigingen in Nuenen waar hij nog geen 

activiteiten heeft ontplooid, zoals u verderop zult lezen. 

Ouderlijk gezin 

Om te beginnen bij het begin. Remmet is in 1954 geboren in Twente als middelste kind 

in een gezin van drie (oudere zus en jongere broer). De familie van moederszijde 

(Tilanus) woonde in Twente waar Remmets overgrootvader van moederszijde als jonge 

ondernemer, ver weg van zijn ouderlijk huis in Amsterdam, de katoenweverij Jansen & 

Tilanus oprichtte. 

De mooie en bijzondere voornaam REMMET heeft hij van zijn voorvaderen van 

vaderszijde. Remmet heeft met ‘voornaamgenealogie’  de roots uitgezocht tot begin 

zestiende eeuw. 

Het was een warm gezin waarin Remmet in opgroeide. Van vaderszijde zien we eerst 

boeren en later bestuurders en militairen. Opa Van Luttervelt was burgemeester van 

Lochem en werd voor drie jaar geschorst tijdens WOII. In de familie van moederszijde 

zien we naast industriëlen veel dokters en dominees. 

  

                  
             1955 

                 
               pas op voor de koekjes in het Heemhuis... 
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fotohobby 1973 

Jeugd 

Het gezin verhuist al snel na Remmet's geboorte naar Blaricum waar hij de openbare 

lagere school volgt. Als kind al hield hij er van om buiten te spelen. Tenten bouwen, 

bomen klimmen en ook knutselen en padvinderij. Muziek hoorde hij veel thuis. Hij 

speelde cello in verschillende orkesten. Zeilen doet hij 

graag maar het hockeyspel bij ‘Laren’ kon hem niet 

bekoren. Wel heeft hij fijne herinneringen aan de 

timmerlessen van de plaatselijke timmerman in een van 

de vele kunstenaarsateliers die Blaricum rijk is. Blijkbaar 

had Remmet toen al een heel breed interessegebied. 

Na de lagere school wordt het serieuzer op het Baarnsch 

Lyceum. "Nee, niet het schooltje van de prinsessen...dat 

werd juist opgeheven toen ik kwam". Er waren genoeg 

naschoolse activiteiten toneelspelen, fotoclub, school-

koor, culturele avonden en de Aritstieke Interlyceale. Met 

een beroepskeuze was hij nog helemaal niet bezig. Wel 

wil hij graag op eigen benen staan. Eerst wordt hij nog 

‘gevangen’  door de militaire dienst in Venlo waar hij 

leerde raggen in DAF-drietonners en daarvoor zijn groot-

rijbewijs haalde. 

 

Verder studeren in Groningen 

Vervroegd verlof uit militaire dienst, waar hij van de ‘vrijheid’ had geproefd, bracht hem 

ver weg van het ouderlijk huis in Groningen om daar economie en organisatiekunde te 

studeren. Remmet komt in een gezellig studentenhuis op enkele stappen gaans van een 

nóg gezelliger studentenvereniging... 

Eén gebeurtenis maakt diepe indruk: hevige brand in zijn huis (een brandstichter?). 

Na het bluswerk om een beetje te bekomen van de commotie gingen Remmet en zijn 

huisgenoten een biertje drinken. Kennelijk was er het een en ander blijven smeulen want 

nu stond ook Remmets kamer in lichterlaaie. 

Verder op zoek 

In 1982 studeerde Remmet af. In die jaren was het niet zo gemakkelijk om een baan te 

vinden. Hij koos nog even voor zijn vrijheid en ging letterlijk een reis om de wereld 

maken. Hij trok via Griekenland, India, Nepal, Birma, Thailand naar Indonesië, Japan en 

de VS. Met een rugzak vol bijzondere ervaringen en herinneringen vliegt hij na een half 

jaar terug op... het ouderlijk nest! Weg vrijheid? Nee dat viel reuze mee. En maar 

solliciteren. Eindelijk raak: het wordt Organon. 

Organon 

Bij Organon in Oss werd hij trainee productmanager insuline en later accountmanager 

voor het Verre Oosten. Direct verdiept hij zich in insuline en komt dan bij de basis van de 

rijke geschiedenis van Organon. Het is hem snel duidelijk dat aan dit sterk verouderde 

levensreddende product geen eer meer valt te behalen als je er niet maximaal onderzoek 

en productontwikkeling in blijft doen zoals de concurrenten wél doen. 

Het is 1984 en de eerste PC van Organon wordt neergezet in de werkkamer náást de 

zijne. De kat werd op het spek gebonden en binnen de kortste tijd wist Remmet meer 

over dat ding dan voor wie het bedoeld was. 

Het traineeschip verviel, en de rol van Remmet bij Organon ook. Via outplacement vond 

hij tijdelijk werk als softwareanalist bij softwarebedrijf Dataficiency in Eindhoven. 

Dataficiency 

Dit bedrijf ging in 1993 failliet maar Remmet zag kans om het bedrijf voort te zetten. Het 

richtte zich op standaard softwarepakketten voor grote ondernemingen in de export-

sector en expeditie (van pakbrief tot factuur en douaneaangifte). Het bedrijf had de wind 

mee en groeide van een eenmansbedrijf tot een BV met negen medewerkers. 
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Bij groter wordende organisaties speelt op een gegeven moment ook de vraag of je  

alleen verder kunt  in zware concurrentie of dat samenwerking of overname beter is. 

Zo kwam Remmet op het punt dat hij het bedrijf verkocht. 

Gezin 

Remmet leerde Kiki kennen tijdens een vakantie in Zweden. Het duurde niet lang of Kiki 

verliet Rotterdam en trok in Oss bij Remmets vrijgezellenwoning in.  

In 1987 getrouwd en de oudste dochter Romke werd in Oss geboren. De middelste  

(Karen) en jongste dochter (Hannah) zijn Eindhovens. 

Romke woont in Delft en is werkzaam als chemisch 

ingenieur  bij BP op de Botlek; Karen is werkzaam in 

de grafische vormgeving in Den Haag en zij is 

samen met haar zusje Hannah in Eindhoven mede-

oprichter van Stichting WeAre op het voormalig 

Campinaterrein waar zij internationale organisaties 

helpen met zgn. Social Design projecten. 

Remmet is trots op zijn dochters en op zijn vrouw! 

Remmet en Kiki zijn in blijde verwachting van hun 

eerste kleinkinderen (tweeling). 

In 2002 zijn ze vanuit de Koekoeklaan in Eindhoven 

naar Eeneind verhuisd naar een huis dat Kiki vroeger 

al heel interessant vond en eigenlijk als een onver-

vulbare wens koesterde om hier ooit te kunnen 

wonen. Wat bijna onmogelijk leek, werd werkelijk-

heid! De oude brouwerij/damastweverij uit 1869 aan 

de Stationsweg was in 1969 door een vorige 

eigenaar grondig verbouwd. Maar de Van Luttervelts hebben er een behaaglijke en een 

modern uitstralende woning van weten te maken met behoud van oude oorspronkelijke 

elementen zoals de schouw in de keuken, en de waterhandpomp met zwengel. 

Pensioen 

Nadat Remmet zijn bedrijf had verkocht, probeerde hij te gaan genieten van zijn vrije 

tijd. Maar of hij nog enige tijd over heeft met al zijn taken in het verenigingsleven is de 

vraag. 

Vrijwilligerswerk 

Zowel Kiki als Remmet zijn druk doende met vrijwilligerswerk. Van Remmet heb ik lang 

niet alle functies en taken weten te noteren tijdens dit interview, maar ik wil u de 

volgende niet onthouden: 

 Hij reisde samen met Kiki en de beroemde kunstenaar Elvira Wersche naar verre 

landen om haar te helpen met haar zandkunsten (VS, Hongarije, Arabische Emiraten, 

Duitsland). 

 Remmet bouwde vele websites: voor de watermolens van Opwetten, Coll en de 

Genneper maar ook voor NuneVille en Sammlung Weltensand. 

 Remmet zingt al vanaf 1983 bij het Philipskoor en later bij de Southern Comfort 

Barber Mates. Als tenor in het koor zong hij De Matthäus  Passion onder acht 

verschillende dirigenten. Hij genoot dan van de verschillende interpretaties van de 

uitvoeringen. 

 Hij verzorgt mede het tuinierswerk bij het Bijna Thuis Huis in Nuenen, waar Kiki de 

coördinator is van de vrijwilligsters. 

 Bij het Vincentre is hij sinds 2011 een van de 25 gidsen. Zijn opgebouwde Van Gogh-

kennis zette hij met collega-gids Gerard Netten letterlijk op de kaart. Zie daarvoor 

VanGoghLoations.com. Met meer dan 750 locaties wereldwijd een beetje uit de hand 

gelopen hobby zegt hij.  

  

 

1987 Huwelijk met Kiki 

 

http://www.watermolenopwetten.nl/
http://collsemolen.nl/topic/index.html
https://www.salonnuneville.nl/
http://www.weltensand.com/home/index.html
https://www.bijnathuishuisnuenen.nl/
https://vangoghlocations.com/
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Veel van deze informatie zette hij ook om in multi-media 

tours. Voor De Drijehornick maakte hij de tour langs alle 

panden van Het Park alle monumenten en Terugbeeld-

locaties  van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

[Als u een smartphone heeft, kunt u die zien als u de 

iZi.TRAVEL app installeert]. 

Om de Van Gogh-kennis met anderen te delen richtte hij het 

VAC op (Vincents Academie Café), dat vijf keer per jaar 

samenkomt in het Heemhuis. 

 In Veldhoven is Remmet al 25 jaar eens per maand aan het 

werk bij het exclusieve kookgilde Brabançonne.    

 

Heemkundekring 

In 2003 werd hij lid van onze heemkundekring. De aanleiding was zijn woning, een 

gemeentelijk monument, op Eeneind. Hij wilde graag wat meer historische informatie 

verzamelen over de woning en de monumentale Stationsweg. Ook werd hij lid van de 

werkgroep Monumenten en in die werkgroep heeft hij vele Open Monumentendagen 

mede verzorgd. Ook is hij als webmaster actief voor onze website. Momenteel doet hij 

dat samen met Cor Aalberts (zie interview met Cor in de nieuwsbrief van september j.l.). 

Een website van een levende organisatie als de onze is nooit af. 

Binnenkort zult u weer versteld staan van een belangrijke stap voorwaarts. 

En of dat nog niet genoeg is: Remmet is onlangs coördinator geworden van de werk-

groep Monumenten & Archeologie.  

Succes Remmet! 

Echte ontspanning 

En voor de echte ontspanning  zijn Remmet en Kiki vaak te zien in filmhuis NatLab of in 

het Parktheater in Eindhoven, en voor kamermuziek in Kasteel Geldrop. 

U kunt zich voorstellen dat de agenda ten huize van Van Luttervelt bol staat van afspra-

ken en verplichtingen. Maar mij is gebleken dat ze beiden van deze drukte  genieten!  

 

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  
 

  Natuurkundeproef 

 Ne leraâr deej ’n proef veur in de klas 

 Mi veul slangen, vuur én glas  

 Er kwamp ne knal 

 Schèèrve óveral 

 Zoo stugg’t écht nie in Bienas  

 
 

 

U kunt deze limerick ook beluisteren op onze website onder: 

Immateriëel Erfgoed, 3e limerick 

  

https://izi.travel/nl/6906-het-park-van-nuenen/nl
https://izi.travel/nl/b1c7-monumenten-in-nuenen/nl
https://izi.travel/nl/b1c7-monumenten-in-nuenen/nl
https://izi.travel/nl
https://culinairegilde.nl/
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 

Baksteen met de letter N van Nuenen c.a. uit de Nuenense steenfabriek 

 

In 1919 werd aan het einde van de Parallelweg op Eeneind een eenvoudige steenfabriek 

gebouwd door Joseph Rooijakkers J. en Egidius van Hoorn uit Mierlo-Hout. Twee jaar 

later werd deze uitgebreid met een ringoven met schoorsteen van 56 meter hoogte. Er 

werkten zo’n zeventig man die wel 7000 stenen per dag produceerden. In de stenen 

werd de letter N van Nuenen ingebakken. Veel arbeiders woonden op het fabrieksterrein 

in kleine huisjes. In 1971 werd de productie beëindigd en de fabriek gesloopt. De 

visvijver aan de overzijde van de Collse-Hoefdijk is ontstaan doordat daar de benodigde 

leem weggegraven werd. 

 

 

Steenoven anno 1973 
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UIT ONZE BIBLIOTHEEK 
LEZENSWAARDIG  

 

Auteurs: H. MOORS EN T. SPAPENS 

Criminele families in Noord-Brabant 

Een verkenning van generatie-effecten in de georganiseerde misdaad, 2017 

 

Dit boek gaat over zeven criminele familienetwerken in 

Noord-Brabant, die elk minstens één kopstuk in de zware 

georganiseerde criminaliteit hebben voortgebracht. 

Rechercheurs die met dat type van criminaliteit van doen 

hebben, wijzen er geregeld op dat bepaalde families al 

decennia lang bij hen bekend zijn. Of dit beeld klopt en zo 

ja, hoe dat dan moet worden verklaard, is de vraag die in 

dit boek centraal staat. 

De overdracht van delinquent gedrag van de ene 

generatie op de andere is binnen de criminologie een 

weinig ontgonnen terrein. Dat geldt in nog sterkere mate 

voor georganiseerde misdaad en de overdracht van 

(groot)-ouders naar kinderen en kleinkinderen. In dit 

boek laten we zien hoe de familieverbanden in elkaar 

steken, in welke mate intergenerationele overdracht zich 

voordoet en hoe overdrachtsmechanismen werken.  

 

Verder gaan we uitvoerig in op de sociaal-culturele achtergronden van criminele 

familienetwerken: met het oog op individueel gedrag, maar ook met aandacht voor de 

leefwijze van gezinnen en subculturen in de buurt, het dorp en de regio. 

Dit boek is er een uit de reeks Politiewetenschap, uitgegeven door het Onderzoeks-

programma Politie & Wetenschap Publicaties. 

 

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 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). 
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ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

De volgende nieuwe uitgaven van naburige heemkundekringen liggen in het Heemhuis 

ter inzage; wij keken ze vluchtig voor u door en vermelden de onderstaande:  

 

 Heemschild HKK St Oedenrode, 

een mooi verhaal over het ontstaan van Peelland met als ‘hoofdstad’ St. Oedenrode. 

 Heem HKK Son en Breugel, 

interessant verhaal over: peilmerkstenen (NAP); hierbij ook enkele stenen uit Nuenen. 

 D’n Effer Lieshout, 

met een verhaal over De Gouden Helm uit de Peel, waarover een nieuw boek is  

verschenen. 

 D’n Uytbeyndel HKK Deurne, 

aandacht voor een artikel wat er voorafging aan de WO II in Oost-Brabant en met  

name de Peel Maas Stelling. En hoe die niet functioneerde. 

 Deye van HKK Best, 

met een verhaal over het ontstaan en de invloed van Philips in Best.  

 Het Hagelkruis HKK Aarle Rixtel, 

Een interessant verhaal over de voorganger van taaldeskundige Wim Daniels,   

Arnoldus Arlenius uit 1510 vooraanstaand taaldeskundige die leefde in Italië. Het hele 

artikel is te lezen op:    
https://www.brabantserfgoed.nl/page/12353/arnoldus-arlenius 

 Heemschut, 

een verhaal over de Van Gogh villa in Bussum en laat waardering erfgoed niet over 

aan deskundigen 

 In Brabant, 

interessant verhaal over: pioniersjaren van luchtvaart WO I en Wintelre. 

De oudste abdijbibliotheek van Berne ontsloten. 

     

 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

Genealogie 
De grootste genealogie conferentie ter wereld (rootstech) wordt volgend jaar online 

gehouden en is 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 

 

BHIC 
 

                                                          Persbericht       

        

De Quay: “Als Oranje maar beschermd blijft, en bindende kracht in ons volk. Waarom zou ik me er 
niet voor laten samen persen - als het moet - O.L.H. zal me zeker helpen…” 

https://www.brabantserfgoed.nl/page/12353/arnoldus-arlenius
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
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Tweede deel dagboek Jan de Quay nu ook openbaar  

Eind vorig jaar nam Wim van de Donk, de toenmalige commissaris van de 

Koning in Noord-Brabant, het eerste deel van het digitale dagboek van Jan 

Eduard de Quay in ontvangst in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Nu staat 

het tweede deel van zijn dagboek ook online: www.bhic.nl/dagboekdequay. Dit 

behelst de belangrijke periode van 24 januari 1945 – 24 mei 1945, waarin we 

onder meer zien hoe De Quay probeert invloed uit te oefenen op de formatie 

van een nieuw te vormen kabinet. Jan de Quay (1901-1985) was van 1946 tot 

1959 commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant en 

aansluitend tot 1963 minister-president van het naar hem genoemde kabinet-

De Quay.  

De Quay als schaduwformateur nieuw kabinet 

In eerste instantie lijkt dit tweede deel geheel in lijn te lopen met wat hem de weken en 

maanden daarvoor had beziggehouden: zijn werk voor het College voor Economische 

Aangelegenheden in het bevrijde Zuiden, zorgen om de nood in bezet gebied, argwaan 

om de intenties van de communisten, het dilemma met betrekking tot de Nederlandse 

Volksbeweging, zijn verhouding met het bisdom en verder de voorgenomen (riskante) 

reis van koningin Wilhelmina door het bevrijde Zuiden.  

Maar uitgerekend op 24 januari 1945, als hij met zijn tweede deel van het dagboek start, 

is in Londen het tweede kabinet Gerbrandy demissionair geworden. Dit kabinet was al 

langer verscheurd door onderlinge tegenstellingen en verwikkeld in conflicten met 

koningin Wilhelmina. Als gevolg van de daardoor ontstane crisis wordt de positie van De 

Quay, inmiddels vertrouweling van de koningin, aanzienlijk versterkt. Zo kan hij als 

schaduwformateur invloed uitoefenen op de formatie van een nieuw te vormen kabinet 

dat in het teken moet staan van vernieuwing. Ook lezen we in dit deel over de moeizame 

invulling van de post minister van Oorlog, omdat deze rechtstreeks verband houdt met 

de functie van Prins Bernhard als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hoe 

denkt Jan de Quay die op 24 maart 1945 tot minister van Oorlog wordt benoemd 

eventuele constitutionele gevaren te voorkomen?  

Zijn dagboeknotities geven een indringend beeld van het toen net bevrijde Brabant. We 

krijgen toegang tot de leefwereld van een betrokken en gedreven Brabantse, katholieke 

bestuurder, halverwege de twintigste eeuw. Iemand wiens inzet en keuzes hem, 

afhankelijk van standpunt en tijdsgeest, soms populariteit bezorgden en soms venijnige 

kritiek. Maar ook geven zijn pennenvruchten blijk van zijn warmhartige karakter en grote 

toewijding als familieman voor zijn grote gezin. En altijd is er weer het zelfverwijt dat hij 

in gebed en kerkelijke plichten schromelijk tekort schiet: “Ik sta nu wel in de branding en 

voel me kiplekker er bij. Misschien te goed. Nog steeds geen gelegenheid gehad te 

biechten. Al 3 keer voor niets geweest. Het wordt tijd, want ik zak af.”(16 februari 1945). 

Gedreven Brabantse, katholieke bestuurder 

Jan Eduard de Quay (1901-1985) speelde een belangrijke rol in de Nederlandse politiek 

van de twintigste eeuw. In 1940 en 1941 gaf hij mede leiding aan de Nederlandse Unie, 

maar die werd door de Duitsers verboden. Daarna was hij gijzelaar in Haaren en Sint-

Michielsgestel en onderduiker in de buurt van Beers. Na de oorlog was hij o.a. minister, 

commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, premier en lid van de Eerste Kamer voor 

de Katholieke Volkspartij. 

Woord van dank 

Het is nooit de bedoeling geweest van Jan de Quay dat de tekst van dit dagboek 

openbaar zou worden. Juist daarom zijn wij erkentelijk voor het besluit van zijn nazaten 

om in te stemmen met de onverkorte publicatie ervan. Want na al die jaren is het nog 

steeds fascinerende lectuur. 

’s-Hertogenbosch, 22 oktober 2020 

http://www.bhic.nl/dagboekdequay

