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VAN HET BESTUUR 

Zo kort voor het Sinterklaasfeest ……….klopt ons hart. Wat verwacht U?  

 

U kunt nog diverse boeken van onze vereniging als tip doorgeven aan 

Sinterklaas. Wie weet?   

 

                     
 

 

 

 

In november bereikte ons het positieve bericht van de Rabobank dat onze vereniging  

€ 657,08 heeft verworven uit de RaboClubSupportactie. Onze hartelijke dank aan 

allen onder u die hun stem (punten) aan onze vereniging hebben gegeven. Het verkre-

gen bedrag zullen we dan ook aan het genoemde doel besteden: 2 laptops voor de 

werkzaamheden van de archiefgroep. 

 

En nu het minder leuke nieuws: in december organiseren we vanwege de coronacrisis 

geen snertwandeling. Heel erg jammer, maar wellicht dat we in het voorjaar een 

dergelijke activiteit kunnen ontplooien. Laten we hopen dat dit gaat lukken.   

 

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.   

 

Op onze, sinds 1 november j.l., vernieuwde website is ook veel te lezen en te 

bekijken. 

   

  

mailto:info@drijehornick.nl
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In november is ons lid Riny van Rooij toegetreden tot de 

redactie van ons tijdschrift Drijehornickels. We wensen hem veel 

succes en voldoening toe in deze voor hem nieuwe functie. Meer 

over Riny kunt u lezen in het interview met hem dat we in onze 

nieuwsbrief van juli j.l. publiceerden. 

 

 

 
 

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, 

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

 

Benieuwd naar wie er deze maand wordt voorgesteld?  Kijk dan op pagina 4. 

 

 

ONTWIKKELING LEDENBESTAND 2020 

11 nieuwe leden t/m november:   

Paul Kemper, Jacques Weterings, Jochem Herrmann, Gerard Megens, Sjef van Veld-

hoven, Laurent de Groof, Fred Heering, Toon Cooijmans, Lean Mesman, Harrie Schutjes, 

Jan van der Horst 

4 overledenen: 

Christ van Cuijck, Hr. Celie, C. van Beek, Wil van Weert 

 

1 opzegging:   

J. Verhoeff - Kentie   

 

 

OPROEPEN 

Verhalen over de bevrijding bewaren voor onze jeugd  

Helaas hebben we erg weinig aanmeldingen ontvangen van onze leden en belangstellen-

den op onze oproep in de vorige nieuwbrief. Het gaat om verhalen over de bevrijding toe 

te vertrouwen aan een video die namens Lions Nuenen wordt gemaakt. Verhalen van 

Nuenenaren die de bevrijding WO II hebben meegemaakt zijn zeer waardevol voor de 

jongere generaties. 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 heeft.  

Dus wederom onze oproep: Wie wil hier aan meewerken? 

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

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. 

 

 

 

 

mailto:j.dirksen@onsnet.nu
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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.  

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 instaan die ook 

voor ons meer dan de moeite waard zijn om gelezen te worden. Zie hiervoor de pagina’s 

13/14. 

 

Andere activiteiten 

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

 

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  
 

  Dómmel-schómmel 
 

Èn de oever van de Klèèn Dómmel 

Piknikte ’n groote dikke schómmel 

Ze aât tompoeze 

Snoep, sjeklâ én soeze 

Mèr thuis wâr ’t een én al rómmel 

 

 

U kunt deze limerick ook beluisteren op onze website onder:  

Immaterieel Erfgoed, 1e limerick 

 

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 op onze eigen website 

www.drijehornick.nl en op de website van NGN200 www.NGN200.nl 

  

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

Deze maand laten we ons lid Herman Bulle aan het woord in deze rubriek.  

Herman woont al geruime tijd met zijn echtgenote in Nuenen, maar is geboren en 

getogen in Groningen in 1947, met name in de plaats Sappemeer (sinds 1949 

Hoogezand-Sappemeer).  

Herman Bulle 
INTERVIEW: RUUD BOVENS 

 

 
Jeugdjaren 

Herman is de oudste in een gezin van drie 

kinderen. Hij heeft nog een jongere broer 

en zus. De ouders zijn beiden afkomstig uit 

de streek.  

Vader en vaders voorouders runden een 

tuindersbedrijf, terwijl de voorouders van 

moederszijde het beroep van scheepsbou-

wer en landbouwer uitoefenden.  

Maar Herman zou niet in hun voetsporen 

treden….., tenminste niet uiteindelijk. 

 

Herman heeft de lagere school in Sappe-

meer gevolgd. Als kind leerde hij piano 

spelen, hetgeen hij nog steeds met plezier 

beoefent.  

Natuurlijk moesten de kinderen thuis in het 

bedrijf meehelpen, en dat gold ook voor 

Herman als oudste kind in het gezin. Het 

tuindersbedrijf legde zich toe op groenten, 

komkommers en tomaten.  

 
   

  Herman bij het Heemhuis [foto: Ruud Bovens] 

  

Opleidingen 

Na de lagere school wachtte de HBS in Groningen op Herman. Hij heeft drie jaar de HBS 

bezocht maar met het oog op het bedrijf thuis stapte hij daarna over op de lagere 

tuinbouwschool in Sappemeer. Maar al gauw merkte Herman dat vanwege de 

economische verslechtering (Midden-Oosten crisis) de bedrijfskosten (olie etc.) sterk 

stegen en het moeilijk was om het hoofd boven water te houden. Hij keerde terug naar 

de HBS, maar nu in Sappemeer en kon toen zijn voorliefde voor talen in theorie 

toepassen. Het Duits sprak hem erg aan en hij wilde eigenlijk wel verder in de Duitse 

taal. Maar hij voelde er niet voor om het onderwijs in te gaan en hij zag weinig 

alternatieve beroepsmogelijkheden waar een diploma Duits nodig/nuttig zou zijn. En zo 

besloot Herman om weer terug te gaan naar Groningen, naar de universiteit om 

Scheikunde te gaan studeren. 

 

Privé- en bedrijfsleven 

Na een niet zo succesvol jaar gaat Herman solliciteren. In het noorden van het land 

waren niet zo bijster veel mogelijkheden voor hem. En zo kwam hij in het zuiden terecht 

en werd Philips’ medewerker in Eindhoven bij het NatLab (Natuurkundig Laboratorium), 

waar hij in de avonduren de HTS Natuurkunde voltooide.    
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Naast de praktijk werd Herman ook geconfronteerd met het volgen van vele cursussen 

en opleidingen.  

Zo volgde hij gedurende meerdere jaren cursussen in siliciumtechnologie, optica en 

regeltechiek. Inmiddels was hij ook al in Eindhoven gehuisvest. Hij woonde er drie jaar 

op kamers. En als zo vaak kwam ook Herman op zijn werk een sympathieke vrouw 

tegen. Dat was in het NatLab gebouw op dezelfde etage waar hijzelf werkte. Zij heet 

Corrie, en, u raadt het al….het klikte. Na verloop van tijd trouwden ze en gingen in Son 

wonen. We zijn dan in 1973 geland. Rond 1978 verliet Herman het NatLab om bij de 

hoofdindustriegroep Audio te gaan werken aan het optische gedeelte van de Laservision. 

Na de commerciële flop van Laservision werden optische platen (DVD-R en BlueRay) zijn 

volgende onderzoeks-onderwerpen tot aan zijn pensioen.  

Na een tiental jaren in Son te hebben gewoond, kregen ze de mogelijkheid om in Nuenen 

c.a. een huis te bouwen. Maar dat zou even duren en ter overbrugging werd voor korte 

tijd uitgeweken naar Breugel waar ze nog een jaar moesten verblijven. In 1985 werd hun 

nieuwe huis aan de Alfons Blommelaan opgeleverd.      

In 2008 is Herman met pensioen gegaan. 

 

Echtgenote Corrie 

En wat deed Corrie gedurende deze afgelopen tijd? Nu, zij promoveerde op kristallo-

grafie. De toelichting, die Herman mij hiervoor gaf, gaat ver boven mijn pet, dus u moet 

het alleen maar met het begrip doen: kristallografie.  

En als hobby beoefent Corrie de schilderkunst. Misschien dat velen van u de afgelopen 

jaren haar werk hebben kunnen bewonderen tijdens de weekenden in Nuenen bij ‘Kunst 

met de grote T’ in het Heemhuis. 

 

 

 
 

 

Gezamenlijke hobbies 

Herman beoefent deze hobby van Corrie niet, maar vele andere hobbies hebben ze wel 

gemeen. Samen hebben ze heel veel zeiltochten gemaakt. Met name de zeiltocht naar de 

Kanaaleilanden Guernsey en Jersey maakte veel indruk. Maar lichamelijk vraagt deze 

hobby nogal wat. Daarom hebben ze zo’n dertig jaar geleden hun zeilboot verkocht. 

Daarna werd er veel met auto en caravan op uit getrokken.  
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                    In Zuid-Limburg                                                            In Namibië 

 

Want van vakanties houden zowel Herman als Corrie. En aangezien ze geen kinderen 

hebben, waren ze erg vrij in het houden van vakanties. Zeer vele landen zijn bezocht. Ze 

proberen nog steeds, zolang de gezondheid het toelaat, nieuwe culturen en landstreken 

te bezoeken.       

Een andere gezamenlijke hobby is wandelen. Vele kilometers kunnen ze genietend van 

de natuur per dag wandelend afleggen. Ook kunnen ze beiden intens van kunst genieten 

(muziek, musea, etc.). Als museum-bezoek staat Dresden nog op hun verlanglijstje.   

 

 

Heemkundekring De Drijehornick 

Rond de tijd van zijn pensionering is Herman in aanraking gekomen met de heemkunde-

kring. Op een inloopavond proefde hij een beetje de sfeer. Overigens heeft hij altijd al 

affiniteit gehad met geschiedenis.  

In die tijd waren helpende handen zeer welkom bij de kring. Dus er was keuze. Herman 

koos de fotogroep, het zgn. Historisch Beeldmateriaal. Hij is daar nu al zo’n tien jaar lid 

van en is de laatste jaren de coördinator van deze groep. Herman heeft ook zes jaren in 

het bestuur gezeten en voerde de taken uit op het gebied van de website en 

automatisering. Tevens was hij ook jarenlang de steun en toeverlaat  bij de technisch 

ondersteuning voor de lezingen van de heemkundekring. En vergeet ook niet de vele 

foto’s die hij van verenigingsactiviteiten heeft genomen en die vaak ook zijn gepubliceerd 

in de lokale media. Maar ook leverde hij de foto’s voor het boek ‘Boerderijen in beeld, 

een overzicht in Nuenen, Gerwen en Nederwetten’, dat de heemkundekring in 2009 

publiceerde.  

In 2019 heeft hij afscheid genomen als bestuurslid maar is nog zeer actief op de 

gebieden van automatisering en het fotogebeuren binnen onze vereniging. Momenteel 

wordt de fotocollectie op onze vernieuwde website zichtbaar gemaakt nadat deze vele 

jaren vrij moeilijk toegankelijk was bij een externe organisatie. Hij weet zich gesteund 

met een geheel nieuwe groep collegae, vier in totaal.   

 

We kunnen hun vorderingen op onze website met interesse volgen.  

 

Overigens, bent u in het bezit van oude foto’s van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 

schroom dan niet om ze bij ons in te leveren om ze aan onze collectie toe te voegen.  
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HET VERLOREN ZANDPAD 
LAURENT DE GROOF 

 

Het is vroeg in het voorjaar van 1884, Vincent begint zijn draai te vinden in Nuenen. 

Aanvankelijk voelde hij zich niet thuis bij zijn ouders. Hij schrijft daarover aan zijn broer 

Theo:  

 

“ik ben hier nu al twee weken en 

gevoel me niet verder dan het eerste 

halfuur; indien we elkaar beter 

begrepen hadden, hadden we nu al dit 

en dat op zijn poten gehad - ik kan 

geen tijd verliezen en moet een 

beslissing nemen. Een deur moet 

open zijn of dicht – iets tussen beide 

begrijp ik niet en is eigenlijk niet 

bestaanbaar”. 

 

Maar nadat zijn ouders besluiten om het washok leeg te maken zodat Vincent de ruimte 

kan gebruiken als atelier draait het oordeel over zijn vader. Hij is verzacht zoals hij 

schrijft aan zijn broer en hij besluit langer in Nuenen te blijven. Terwijl Vincents moeder 

in januari 1884 bij het uitstappen van de trein haar been breekt verdiept Vincent zich in 

het leven van boeren en wevers. Hij vindt de omgang met deze mensen plezieriger en 

begint lange wandelingen te maken over het platte land en de heide in de omgeving van 

Nuenen.  

Zo vertrekt hij op een onstuimige dag in april voor een lange wandeling. Buiten bloeien 

de bomen en is het juist het moment waarop het nog niet te heet is voor verre tochten. 

Hij passeert het kerkje van zijn vader en wandelt over de Papenvoort richting Gerwen en 

gaat het bruggetje over bij de Hooidonkse beek, het land van zwarte akkers waar noeste 

zaaiers en spitters hun werk verrichten. De bomen staan in bloei en de natuur is in deze 

dagen verbazend echt volgens Vincent. Hij passeert boerderijen met rietendaken op het 

Langlaar en het Alvershool waar het Bra-

bantse mozaïeklandschap wordt om-

zoomd met populieren en oude eiken.  

Hij is op zoek naar stemmingen in de 

natuur die hij kan uitdrukken op papier, 

naar expressie, naar sentiment. Meer dan 

alleen techniek, hij is op zoek naar karak-

ter. Daarvoor moet de penstreek iets 

gewilds en gemotiveerds hebben. Hij 

vervolgt zijn weg over de Stiphoutseweg 

naar het Moorven, een zandpad met links 

berken-bomen en rechts heide tot in het 

oneindige, met op de voorgrond een 

partij schapen die hij omschrijft in één 

van zijn brieven als eivormige massa’s van wol en modder. De bloeiende bomen, het 

ouderwetse en rustieke karakter van het Kamerven op de Geeneindse heide stemmen 

hem vrolijk, de heide die hem kalmeert en stemt tot geloof en berusting. 

 

De route die Vincent in april 1884 liep bestaat nog steeds. Het leidt ons van Nuenen naar 

Gerwen over het Alvershool langs het Kamerven naar het Hof van Lieshout en de molen 

Vogelzang. Alleen het stukje zandpad dat hem van het Moorven naar het Kamerven 

leidde, is in de tijd verloren gegaan. Sinds 1900 staat het niet meer op de kaart.  
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De molen Vogelzang heeft Vincent met zijn vriend Antoon Kerssemakers meerdere malen 

bezocht voor een schilderexcursie. In zijn brieven verwijst hij naar deze molen als het 

gaat over het schilderij ‘Molen op de hei in avondlucht’. Ook de pentekening ‘Mastbomen 

in het Ven’ die hij in april 1884 maakte, is waarschijnlijk het aan dit pad gelegen Kamer-

ven. In een brief aan zijn vriend Anthon van Rappard refereert hij aan verre tochten die 

hij had gemaakt en naar tekeningen Slootjes, Mastbomen in het Ven en Rietdaken. 

 

IN MEMORIAM WILLEM VAN WEERT 

VAN ZIJN KINDEREN ONTVINGEN WIJ HET VOLGENDE BERICHT 

 

 

 

4 november jongstleden is onze vader 

Willem van Weert overleden. Hij was lid 

van de Drijehornick en heeft wel eens 

wat geschreven aangaande Hannes van 

Dijk, zijn opa, en Willemoom van Dijk, 

zijn oudoom. Zij bezaten een smederij op 

Houtrijk en later een landbouwmachine-

fabriek aan de Berg. Mijn vader was 

uitermate trots op het feit dat zijn 

voorvaderen een straat/gang naar hen 

vernoemd hebben gekregen. Zijn 

voornemen was dan ook om een foto te 

maken waarop ‘ons pap’ met de 

kleinkinderen poseert onder het bord ‘De 

smedengang’. 

Helaas is het er niet meer van gekomen. 

Op 4 november heeft de dood hem 

overvallen. Wel leek het ons mooi om de 

kleinkinderen van Willem, en dus de 

achter-achterklein-kinderen van Hannes 

van Dijk toch op de foto te zetten met 

een machineonderdeel van de firma ‘Van 

Dijk’ dat we nog in ons bezit hebben. 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 

Van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch, ongedateerd 

Herkent u deze brief en van welk jaar zou dit schrijven zijn? 
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CAFÉ BILJART  

FRANK A.M. VAN DEN HEUVEL 

Het is woensdag 14 oktober eind van de middag. Ik zit in mijn stamkroeg De Kleine 

Witte in Den Haag. De premier was duidelijk de avond ervoor: 'alle horeca gaat weer 

voor vier weken dicht'. Deze kroeg,  geopend in 1883, heeft alles wat een bruin café 

moet hebben. Een ouwerwetse bar, tjokvol met allerlei spul, tafelkleedjes, een terras, 

alle soorten publiek en een biljart. Iedereen is welkom: buurt, hockeyers, makelaars, 

Shell-mensen en bovenal stamgasten.  De Kleine Witte, ooit de stamkroeg van 

soldatenvolk, dat bivakkeerde in de naastliggende Frederikkazerne, kwam hier bier en 

jenever drinken. Op Sociëteit De Witte mochten enkel officieren komen. Het café aan de 

Mallemolen bracht uitkomst en de naam was duidelijk. Ik zit aan een tafeltje met een 

vriend van me. Hij komt net terug van het platteland van Limburg en bewierookt de 

nabijheid. De kroegbaas is druk bezig om het biljart af te dekken. Het ligt allemaal weer 

vier weken stil; minimaal. Dus ook de biljarters moeten iets anders zoeken. En dan komt 

er een groepje mannen binnen: biljarters. Ze beginnen met de planken weer van het 

biljart te halen, pakken hun keu en de ballen en beginnen hun spel. De lockdown wordt 

nog even uitgesteld. Bij het biljarten werken tafel en keu mee in het afstand houden. 

Maar helaas. Deze mannen worden dubbel getroffen: geen kroeg en geen amateursport. 

Café Biljart, zoals Toon Hermans zong: over 'een sigaar en een slokkie'. Ik lees de krant 

en lees over de commissie die vindt dat door Nederlanders geroofde kunst in onze musea 

terug moet naar de rechthebbenden. Naar Indonesië, naar Suriname, overal terug naar 

de oorspronkelijke eigenaar; de onderliggende partij in vroeger tijd. Zittend in de kroeg 

denk ik aan mijn bezoek aan thuisdorp Nuenen dat daags erna zou zijn. Daar zou ik met 

een goede vriend een bier drinken in mijn stamkroeg aldaar; café Schafrath, de Kleine 

Witte van Nuenen. Ook die moet dicht; geen Schafrath morgen. Nuenen is wereld-

beroemd vanwege Van Gogh, die daar opgroeide en zijn 'donkere periode' schilderde. De 

Aardappeleters, de arme boeren en wevers, die niks te makken hadden. En die ook niet 

naar de sjieke tenten mochten, maar  aangewezen waren op het eenvoudige dorpscafé; 

zoals de soldaten in Den Haag. Nuenen, Van Gogh, roofkunst! Maar als de kunst terug 

moet naar de rechthebbende, dan moeten de schilderijen van Van Gogh in Amsterdam 

en het Kröller-Müllermuseum op de Veluwe terug naar Nuenen; het is Nuenense kunst. 

Gerechtigheid. En dan komt alles bij elkaar: kroegen in Den Haag en 

Nuenen, lockdown en toegeëigend cultuurgoed. Mijn stamkroeg is geen bezit van het 

kabinet, maar van de biljarters, mijzelf en de andere stamgasten. De rechthebbenden.  

 

 

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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BOEKBESPREKING 

PETER VAN OVERBRUGGEN 

 

 

 

 

De mooiste kastelen en voorname huizen  

van Noord-Brabant 

 

AUTEUR: WIES VAN LEEUWEN 

FOTO’S: MARC BOLSIUS 

 

ISBN 9789462583535 

Uitgeverij WBOOKS, 2019 

€ 34,95 

 

 

 

 

 

Prachtig dat op de cover van het nieuwste boek (2019) van Wies van Leeuwen 

De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant een van mijn 

meest favoriete Brabantse kastelen staat afgebeeld: Croy in Aarle-Rixtel. Maar 

het boek van Van Leeuwen heeft nog veel meer te bieden wat in volle 

schoonheid te bewonderen is, in elk geval van buiten en vaak in een prachtige 

omgeving. 

 

In het voorwoord schrijft Ton Nelissen dat de kastelen en landhuizen in Noord-Brabant 

een grotere bekendheid verdienen. Dit schitterende boek is een subliem middel om ook 

de minder bekende onder de aandacht te brengen. Als je bovendien weet dat Wies van 

Leeuwen verantwoordelijk is voor de persoonlijke keuze en de heldere en functionele 

beschrijving van de 70 gebouwen, dan is succes verzekerd. De eveneens bekende 

fotograaf Marc Bolsius geeft met zijn beelden van het interieur en exterieur aan de 

gebouwen, die vrijwel alle in een idyllische omgeving gelegen zijn, letterlijk een nieuw 

perspectief. De beschrijvende teksten en de unieke foto’s, die terecht veel ruimte krijgen, 

zijn perfect met elkaar in balans. 

 

Geen keuterijen 

We wandelen met Wies van Leeuwen als aangenaam vertellende gids door de 

geschiedenis en de binnen- en buitenarchitectuur van de veelal prominente monumentale 

panden. Geen “keuterijen of stedelijke eenkamerwoningen”, zoals Van Leeuwen zegt in 

zijn inleiding.  

Het eerste verhaal gaat over het huis met de oudste bakstenen van ons land, te vinden 

in De Moriaan aan de Markt in ‘s-Hertogenbosch. De (nog zichtbare) ontstaansperiode 

van de oorspronkelijke bouw bepaalt verder de volgorde van de besproken panden in het 

boek, van Middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Zo gaan we door de geschiedenis en 

dwars door Noord-Brabant, langs verschillende stijlperiodes (ook vaak in één gebouw 

samengebracht), de bewonersgeschiedenissen en de soms moeizame strijd om het 

behoud.  

 

Oudste badkamer van Nederland 

Anekdotische verhalen lezen we over het Klein Kasteel (Slot Peelland) en het Groot 

Kasteel, beide in Deurne. Dat eerste staat nog overeind dankzij de glazenier Pieter 

Wiegersma, de zoon van de bekende arts-kunstenaar Hendrik Wiegersma.  
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Veel binnen- en buitenlandse kunstenaars (o.a. Ossip Zadkine) kwamen op bezoek in dit 

vermaarde artistieke centrum. Het Groot Kasteel, sinds 1994 een bouwval, wordt 

gedetailleerd beschreven in De vrouw met de zes slapers van Antoon Coolen, 1953.  

 

 
 

Groot Kasteel Deurne [foto: Peter van Overbruggen] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klooster Sint-Catharinadal Oosterhout [foto’s: Peter van 

Overbruggen] 

 

 

 

 

Ronduit schilderachtig brengt Van Leeuwen Oud-Herlaer, een voormalige burcht in Sint-

Michielsgestel, tot leven. In de restanten, funderingen en slechts een oude boerderij, ziet 

hij een visioen waarin het oude kasteel weer een gezicht krijgt. 
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We kennen veel forse kastelen: Helmond, Heeze (met de oudste badkamer van ons 

land), het indrukwekkende kasteelcomplex van Gemert. Vooral kasteel Heeswijk vertoont 

een droevige geschiedenis van neogotische verbouwing (torens en kloostergang) en 

daarna weer de afrekening met de romantische neogotiek. Ronduit treurigmakend is ook 

de veiling van kunstschatten uit dit kasteel, waaronder delen van het altaar van de 

Bossche Lieve Vrouwe Broederschap. We treffen ook pareltjes aan van minder imposante 

huizen: de pastorie in Oosterhout en Het Groot Duijfhuis in Liempde, oerbeeld van een 

klassieke Brabantse boerderij met herenkamer en duiventoren.  

 

 

 
 

Huis Soeterbeek Nuenen 

 

Sobere landhuizen 

Tegenover de forse architectuur en de rijke interieurs van kastelen zien we de meer 

sobere uitvoering van landhuizen, zoals in de kapel van Huis Soeterbeek in Nuenen. Of 

de strakke eenvoud van de Bossche School in woonhuizen te Best en Schaijk. Maar wat 

alle besproken en afgebeelde gebouwen gemeen hebben: de eigenaren en gebruikers 

koesteren hun huizen, die met zorg en liefde zijn gerestaureerd. Of zoals Wies van 

Leeuwen prof. Arnoud-Jan Bijsterveld citeert: “Kastelen en voorname huizen vertellen 

een veelzijdig verhaal (…) het huis en het landschap zijn zelfs bij uitstek metaforen 

geworden van het verleden.” 

Veel van deze unieke huizen zijn niet openbaar toegankelijk. Dit boek maakt dat gemis 

meer dan goed.  

 

 

ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

De volgende nieuwe uitgaven van naburige heemkundekringen en andere cultuur 

historische organisaties liggen in het Heemhuis ter inzage; wij keken ze vluchtig voor u 

door en vermelden de onderstaande:  

 Heemschild HKK Sint-Oedenrode 

Bijna het hele blad gewijd aan ‘de Spaanse Griep’ begin 1900. Meer dan interessant     

i.v.m. de corona epidemie. 

 Gemerts Heem 

Een gevierde kookster op bruiloften en partijen. 

Schitterend verhaal wat velen van ons nog herinneren toen vroeger bij feesten thuis  

een kookster kwam die er voor zorgde dat de heerlijkste maaltijden op tafel kwamen.  
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 De Koerier 

 Historische Geografie 

‘Dat dit Nederland is’  Nederland beschreven in 6 wereldatlassen (1571-1664) 

Iedereen die van de oude kaarten van Joan Blaeu houdt moet dit lezen. 

Uitvoerig verhaal hoe en waarom Blaeu deze atlassen ging maken.  

 Gens Nostra 

 Erfgoed Magazine 

De kanonnen van Nederland. 

Een beschrijving van ca 200 kanonnen in Nederland. 

 

 

UIT ONZE BIBLIOTHEEK 
LEZENSWAARDIG  

Auteur: FRANS POST E.A. 

Natuur in Noord-Brabant 

Twee eeuwen plant en dier 

Uitgegeven door Stichting Het Noord-Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant, 

1996 

 

 

Natuur in Noord-Brabant beschrijft hoe het landschap en de 

daarin levende wilde planten en dieren zich de afgelopen twee 

eeuwen in onze provincie hebben ontwikkeld. Tweehonderd jaar 

geleden was het grensgebied met Limburg een woest en ledig 

hoogveen. In Oost- en Midden-Brabant lagen uitgestrekte 

heidevelden, bespikkeld met vennen. De beekdalen waren 

zompige en moerige laagten. Kleine nederzettingen waren 

omkranst door pastorale akkertjes en weitjes. De Maas zette 

nog grote delen van Noord-Brabant blank. In West-Brabant 

spoelde de zee over slikken en schorren. De zoetwatergetijden-

delta van de Biesbosch was het laatste Nederlandse oer-

landschap. 

 

 

De Peel is verveend, heide is omgezet in cultuurweiden en naaldbossen, de Maas is in 

een keurslijf gedrongen en zeearmen zijn afgesloten. Sommige planten en dieren vonden 

door deze veranderingen niet langer een thuis in Noord-Brabant. Andere daarentegen 

breidden zich uit of vestigden zich. 

Natuur in Noord-Brabant brengt deze veranderingen in beeld. Het wedervaren van meer 

dan 100 soorten planten en dieren, van onooglijk klein tot aansprekend groot, wordt 

apart belicht. De soortbeschrijvingen staan niet op zichzelf, maar kaderen in een ruimere 

beschrijving van het landschap. Een beschrijving van alle natuurgebieden in Noord-

Brabant maakt het boek compleet. 

 

 

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 

 

  

https://www.rootstech.org/?lang=eng
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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 

 

 

EN TENSLOTTE 
 

 

                     

            ROLAND            EN               RUUD              EN                PIET            EN               JAN 

 

wensen u 

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

