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VAN HET BESTUUR 
 

Nu u in deze tijd ook ’s avonds in activiteiten beperkt bent, hebben we voor u een 

uitgebreidere nieuwsbrief gemaakt zodat de verveling niet hoeft toe te slaan. 

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

bekijken. Moge het u inspireren om ook verhalen, objecten, anekdotes en zelfs limericks 

aan te leveren. Samen gaat het ons lukken om tot een interessant geheel te komen dat 

bijzondere cultuur-historische waarde heeft.  

Om na de coronatijd beslagen ten ijs te komen zijn we nu al voorbereidingen aan het 

treffen voor onze initiatieven. Lees verder onder ‘Oproepen’. 

Onze Algemene Leden Vergadering zal dit jaar in maart-april worden gehouden. Dat zal 

op een andere manier geschieden als voorheen. We zullen u in maart-april alle docu-

menten per mail toesturen (of bezorgen indien u geen mailadres hebt). Enige tijd daarna 

wordt u verzocht onze video op onze website te bekijken (duur ca. 20 minuten). U kunt 

dan op basis van de door u eerder ontvangen documenten en/of naar aanleiding van de 

video schriftelijk vragen stellen en opmerkingen maken. Het bestuur zal daarna de 

vragen en opmerkingen tot zich nemen, beantwoorden cq. reageren.  

Vanwege het coronavirus is het Heemhuis voorlopig tot en met 9 februari gesloten.  

Voor het afhalen van boeken en of andere documenten of het inleveren van historisch 

materiaal gelieve een u afspraak te maken via info@drijehornick.nl  

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. 

Ontwikkeling ledenbestand 

Drie nieuwe leden in januari 2021: André Dams, Gaco Nauta en Wim Luijten. 

We hopen dat hun lidmaatschap hen veel voldoening en plezier zal brengen.     

Maar ook hebben acht leden opgezegd, vanwege verhuizing of anderszins:  

Willem van Endhoven, Cees Montagne, Andries Mulder (2x), mevr. Van de Ven-Nas, 

mevr. J. de Willigen-Riekerk, heer en mevr. Blekxtoon (2x).    

Na deze mutaties staat de teller op 259 leden.   
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OPROEPEN 

Bijzondere mensen 

Op onze mooie nieuwe website is ook een rubriek ingericht voor ‘bijzondere mensen’. We 

hebben het idee opgevat om met een of twee teams van ieder twee leden onze bijzon-

dere mensen te gaan interviewen met ook enkele korte geluidopnamen. We zoeken hier 

enthousiaste mensen voor die de interviews ook uitwerken tot verhalen die rijp zijn voor 

onze website.    

 

Archeologie 

Onze oproep van vorige maand (zie hierna) is nog steeds actueel ondanks dat zich er 

inmiddels twee leden hebben gemeld die enthousiast met archeologie aan de slag willen. 

Onze oproep luidt: 

Voor onze werkgroep Monumenten & Archeologie zoeken we met spoed leden die mee-

helpen om met name de archeologische vondsten te beschrijven zoals waar en hoe ze 

zijn opgegraven. Maar ook om tijdig ‘on the spot’ een kijkje te nemen waar bouwwerk-

zaamheden worden gestart. Het zou erg fijn zijn indien we, zodra we de coronacrisis 

achter ons gelaten hebben, met een gezellig klein team aan de slag kunnen.   

 

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. Een mooie aanvulling op 

ons immaterieel erfgoed. 

Zo denken we ook aan typisch Nuenense (*) gerechten. Wie kent typisch Nuenense 

(*) gerechten? Zo ja, meldt ze dan, liefst met een korte omschrijving en het mooiste zou 

zijn om ook de receptuur op te geven. (*) d.w.z. uit Nuenen, Gerwen of Nederwetten.  

 

Bezorger gezocht 

Er hebben zich vier leden gemeld naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief van 

januari j.l. voor een bezorger van de Drijehornickels. Aangezien we er maar één zoeken, 

hebben we de andere drie leden op een reservelijst geplaatst.   

 

 

AGENDA FEBRUARI 2021 

Lezingen 

In goed overleg met onze groep Lezingen is besloten om voorlopig geen lezingen te 

organiseren, maar….. dat onze heemkundekringlezingen in deze coronatijd geen door-

gang vinden, is jammer maar dat kan niet anders. Maar het is echter vooral jammer 

omdat wij nu door het achterwege blijven van die lezingen niet meer worden bijgepraat 

over zaken die ons als ‘heemkundigen’ 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 in staan die ook 

voor ons meer dan de moeite waard zijn om gelezen te worden. Zie hiervoor pagina 14. 

 

Én we hebben voor u een digitale lees-lezing zie pagina 8. 

 

Andere activiteiten 

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

DOOR VINCENT VAN GOGH, 1883–1885 
 

ONTVANGEN VAN ONS LID HARRY SCHUTJES UIT HATTEM  

 

 
 

Linksboven: het ‘maken’ van een nieuwe boer of wever (m/v) 

 

Rechtsboven: ploegen en poten 

 

In het midden: een boerenkoppel aan het werk; een spittende en een hout hakkende 

boer 

 

Onder: de ossenkar staat klaar om de oogst binnen te halen; een boerin leest aren; 

zondag gaan we naar de kerk. 
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NUENEN-GERWEN-NEDERWETTEN 200 JAAR 

 
 

Canon van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.  

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

binnen De Drijehornick een Canon met totaal 50 vensters gemaakt. De eerste vensters 

zijn te zien op de websites van NGN200 en van onze heemkundekring.  

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  
 

 

             Snuwklùkske  

  

           ‘t Snuwklùkske hi iejtwa verleejge  

           Z’n knùpke bóvvegrónds gekreejge  

           Mèr gin wit vlùkske  

           Vélt óp ‘t klùkske  

           Alinnig wa triestigge reejge  

 

 

U kunt deze limerick ook beluisteren  

Door op deze link te klikken: https://drijehornick.nl/project/snuwklukske/ 

 

LIMERICK IN BRABANT(S) 
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we één limerick ontvangen. Maar de jury 

kon deze niet belonen met publicatie in deze nieuwsbrief omdat die niet helemaal vol-

deed aan de eisen die aan een limerick worden gesteld.  

Hierbij dan nogmaals onze oproep: klim in de pen en houdt rekening met de regels waar 

een limerick aan moet voldoen (zie hieronder). 

Onze HKK nodigt iedereen uit om ook een limerick te maken. De beste inzen-

dingen komen dan in de volgende nieuwsbrief. 

Hier de regels waaraan een limerick dient te voldoen: 

 Zij bestaat uit 5 regels 

 De regels 1,2 en 5 hebben 8-10 lettergrepen en rijmen op elkaar; de 3 regels zijn 

even lang 

 De regels 3 en 4 hebben 4-6 lettergrepen en rijmen anders op elkaar; de 2 regels zijn 

even lang 

 Schrandere overtredingen van het aantal lettergrepen is toegestaan. 

Een duidelijke uitleg hoe een limerick inhoudelijk in elkaar zit, vond ik op internet onder: 

https://nl.wikihow.com/Een-limerick-schrijven 

Vele voorbeelden (niet allemaal even mooi) zijn te vinden op: 

https://www.limerickvandeweek.nl/limarchief.php?pag=3&srt=datum 

Het kan zijn dat je drempels voelt om een limerick te schrijven omdat dialect schrijven 

niet zo makkelijk is. Geeft niet. Stuur de limerick of een idee ervoor naar mij toe en ik 

help je op weg. Mijn e-mail is: g.delaat@onsnet.nu 
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EVEN VOORSTELLEN 

In onze rubriek ‘Even Voorstellen’ kunt u deze maand nader kennis maken met ons lid  

    Tiny van de Lockant 
INTERVIEW: RUUD BOVENS 
 

 

 

 

Hij is evenals zovelen onder ons in het Klooster in 

Nuenen geboren. Opmerkelijk is, zoals veel later zou 

blijken, dat zijn  echtgenote daar vijf dagen later ook 

is geboren. Tiny is in april 1946 geboren. 
 

Ouderlijk gezin 

De ouders van Tiny zijn niet afkomstig uit Nuenen 

maar uit Beers en Oeffelt. Pa Van de Lockant is een 

zoon van een restaurateur van molenkappen in 

Beers en ma is een dochter van een graanmolenaar 

uit Oeffelt. Daarnaast dreef de graanmolenaar een 

winkeltje en café, dat in vroegere tijden zeker niet 

ongebruikelijk was.  

Toen pa Van de Lockant in Eindhoven werk kreeg, 

werd de woonplaats Gerwen. Zo heeft Tiny zijn jeugd 

aan de Gerwenseweg van Gerwen doorgebracht. Het 

gezin bestond uit zes kinderen.  

 

 

 

 

 
     Tiny voor het Heemhuis 
 

 

Jeugd 

In Gerwen heeft Tiny de bewaarschool bij juf Jet van de 

Putten bezocht in het gebouwtje dat nu deel uitmaakt van het 

gemeenschapshuis D’ n Heuvel. Daarna, ook in Gerwen, heeft 

hij de lagere school gevolgd, bij meester Dovens.   
 

In 1957 verhuist het gezin naar Nuenen in de Voirt, hetgeen 

voor Tiny even wennen was. Maar als kind maakte hij snel 

vriendjes in de nieuwe buurt en op school. Dit was de 

Aloysiusschool in Nuenen bij o.a. meester Van Bakel.  
 
 

 Tiny op de lagere school in  
                                                                                         Gerwen in 1954 

Opleiding 

Na de lagere school ging het richting Helmond. Hij koos voor de ambachtsschool waar hij 

zich wilde bekwamen in het metaal bewerken. Met zo’n 15 leerlingen uit Nuenen werd 

dagelijks met de fiets naar Helmond gekoerst. Een daarvan was Paulus Aarts (zie ‘Even 

Voorstellen’ van de vorige maand).  
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Het metaalbewerkingsvak zou voor Tiny een blijvende haven blijken. Na deze opleiding 

bij de ambachtsschool ging Tiny werken bij Nolte in Eindhoven op 15 jarige leeftijd en 

ging hij ook naar de avondschool, vier avonden per week.  

Na Nolte kreeg Tiny een baan bij kousenfabriek Van Wijk in Nuenen waar hij onderhouds-

monteur werd in de werkplaats. Later ging hij werken bij Volker & Klima in Eindhoven 

(luchtbehandelings-apparatuur) en behaalde ondertussen zijn diploma B metaal. 

Daarmee werd de mogelijkheid geboden om verder door te groeien en kwam hij op het 

bedrijfskantoor waar o.a. stuklijsten werden opgesteld en waar hij nieuwe technieken 

moest toepassen.  Als voorzitter van de ondernemingsraad was Tiny betrokken bij de 

voorgenomen fusie met VDL.  
 

 
 

Tiny op kantoor bij VDL-Klima 
 

Gezin 

In 1969 stapte Tiny in het huwelijksbootje met Tonny. Ja inderdaad met die baby die 

enkele dagen in dezelfde week na Tiny was geboren in het Klooster.  

Nuenen telde in 1969 zo’n 10.000 inwoners. In 1971, nadat ze eerst in het ouderlijke 

huis van Tiny hadden gewoond, trokken ze in hun eigen woning aan de Vondelstraat 

waar ze nu nog steeds wonen.  

De woning hebben ze in de afgelopen jaren aangepast aan de moderne wooneisen en ze 

hopen hier nog veel en mooie jaren te kunnen blijven wonen.  

In 1978 werd hun dochter Karen geboren. Momenteel verblijft zij met echtgenoot en drie 

kinderen in BENIN (Afrika) vanwege zakelijke werkzaamheden. Het contact bestaat nu 

vooral uit Face-timen. 
 

Hobby’s  

In 1969 werd Tiny medeoprichter van de Honkbalclub HSCN in Nuenen. Tiny was voor 

deze sport enthousiast gemaakt door een docent op de ambachtsschool in Helmond. 

Even heeft hij ook gevoetbald bij RKSV Nuenen, maar bleek meer plezier te beleven aan 

het honkbalspel. Hij heeft alle start-problemen meegemaakt waar een nieuwe vereniging 

mee te kampen krijgt. Toen in 1972 het nieuwe sportcomplex aan de Lissevoort werd 

opgeleverd kreeg de club meer ontplooiings-mogelijkheden. Hij ging cursussen volgen 

om deze sport zo goed mogelijk te kunnen beoefenen en ook coach te kunnen worden. 

Na zijn actieve spelersperiode werd hij coach van het 1e team. Hij heeft dit vele jaren 

gedaan en in 2019 werd hij gehuldigd met zijn 50-jarig lidmaatschap. Verder puzzelt hij 

graag, zowel cryptogrammen als legpuzzels. 
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Medio 80 jaren is Tiny gestopt met het coachen bij de honkbalclub, omdat dit toch zeer 

tijdrovend was. Zijn gezin vroeg immers ook tijd.  

Naast even de voetbalsport te hebben beoefend en lange tijd het honkbal, heeft hij ook 

nog  getennist.  

Voor al zijn vrijwilligerswerk heeft Tiny van de gemeente de bronzen erepenning 

ontvangen en later ook nog een koninklijke onderscheiding. 

 

Pensioen 

In 2005 bij zijn 40-jarig dienstjubileum bij Volker/Klima (later VDL) is hij overgestapt 

naar een deelpensioen. Dit hield in dat hij drie dagen per week werkzaam was. Een 

mooie afbouw van een lange zakelijke carrière.     

 

Heemkundekring 

Meer dan 30 jaar geleden is Tiny al begonnen met het opstellen van zijn stamboom. Zijn 

verre voorouders bleken afkomstig uit de regio van Haps en waren woonachtig op Loo 

Kant. In 2013 is hij lid geworden van de heemkundekring en sloot zich al gauw aan bij de 

werkgroepen Immaterieel Erfgoed (Bijnamen) en Genealogie, en later bij de groep 

Archief.  

Ook is Tiny een vaste bezoeker van de heemkundekring tijdens de inlooptijden. Maar 

helaas vanwege corona is het Heemhuis nagenoeg geheel gesloten.        

 

Op eigen initiatief heeft hij een onderzoek uitgevoerd naar de veldwachters in onze 

dorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Hier hopen we u binnen niet al te lange tijd 

nog iets meer van te laten lezen. 

 

 

UIT ONZE BIBLIOTHEEK 
LEZENSWAARDIG  

 

AUTEUR: JOS THIELEMANS 

FOTO’S: DOOR INWONERS VAN NEDERWETTEN EN ANDEREN 

Van Hooidonk tot Soeterbeek 

Nederwetten in woord en beeld in de 20e eeuw, 2006 

 
 

 

Na het lezen van dit boek zullen er bij velen herinneringen naar 

boven komen, die op zich zelf een verhalenbundel kunnen vullen. 

Het samenstellen van dit boekwerk heeft veel tijd gekost. Maar 

het was een leuke tijd om met al die voor mij onbekende 

Nederwettense personen en families door hun albums, 

schoenendozen en fotoalbums te bladeren. Zodoende heeft de 

schrijver dankzij de enorme enthousiaste medewerking van al 

die personen voldoende gegevens kunnen verzamelen om dit 

boekwerk te maken. Er is getracht een zo goed mogelijke mix 

van al deze gegevens samen te stellen om een goed beeld van 

Nederwetten in de 20e eeuw vast te leggen. 
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LEZINGEN IN 2021 
MAAR JA, DAN ‘KOMT CORONA OP BEZOEK’ 
 
Voor het, zojuist begonnen, jaar 2021 was het de bedoeling om weer enkele interessante 

lezingen te organiseren, maar ja daar heeft  corona een stokje voor gestoken. Toch gaan 

we proberen om een alternatief daarvoor te vinden om ervoor te zorgen dat onze 

interesse in zaken, die wij als leden van De  Drijehornick belangrijk vinden, levendig blijft 

en niet onbedoeld naar de achtergrond wordt verschoven. 

 

Een van de mogelijkheden is om bepaalde artikelen, die nu in Heemtijdschriften ver-

schijnen en die een onderwerp voor een lezing zouden kunnen zijn, op een andere 

manier toch bij jullie te brengen. 

 

Zo staat er in de laatste D’n Uytbeyndel van 

de heemkundekring Deurne een artikel over 

cijnzen. Bij alle leden van onze heemkunde-

kring is dit begrip bekend maar de ins en 

outs daarover zullen nogal divers zijn. Dit 

artikel lezend leek het toch wel een goed 

voorbeeld om daar eens een deskundige zijn 

licht over te laten schijnen.  

Een alleszins lezenswaardig verhaal van de 

heren Hans van den Broek en Ludo Boeije 

van heemkundekring Deurne met als titel: 

Op Bamis met een kippenbout de cijns 

betalen 

Zij laten het begrip cijnzen en alles wat 

daarmee te maken heeft weer voor ons leven 

zoals: wat zijn cijnzen; hoe ontstaan ze; het 

innen; cijns betalen: in natura en klinkende 

munt; natura wordt klinkende munt. 

 

 

Als voorbeeld halen we een begrip even aan en wel: Welke dagen zijn cijnsdagen? Een 

cijnsdag is een belangrijke dag.  

 

De boer moet per sé op die dag het verschuldigde pachtgeld naar de cijnsmeester 

brengen op straffe van hoge boetes. De boeren moeten meestal hun pacht en andere 

schulden betalen een of meer dagen na de feestdag van Sint-Remigius op 1 oktober. 

Deze dag wordt ook vaak Bamis genoemd. Het is geen toeval dat dit de periode is die 

juist komt na de oogst. Nu zijn de boeren weer in staat om te betalen. En het gevolg 

dáárvan is weer dat de handelaren, dankzij het betalen van de schulden door de boeren, 

óók weer contant geld in kas hebben. En ‘dus’ is de opvolgende cijnsdag: Sint-Martinus, 

11 november. Nu kunnen de winkeliers en handelaren hun schulden voor huur, pacht of 

gebruiksrecht betalen. 

 

Wilt u dit verhaal in zijn geheel lezen ga dan naar: 

https://www.docudatadeurne.nl/DocuDeurne/images/c/c8/D%27n_Uytbeyndel_103.pdf  
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GEKIEKT 

Wie herkent een of meer kleutertjes op deze foto die ca. 1929 is gemaakt van een klasje 

op de bewaarschool van de Zusters JMJ in Nuenen. 

Graag ontvangen we uw reacties: info@drijehornick.nl 

 

  
 

 

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). 

  



                                                                                                         10 

 

GEZIEN IN ONS ARCHIEF 
 
Ruim 100  nostalgische LP’s, DVD’s, CD’s 
 

Een kleine greep, om u een indruk te geven 
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ONTVANGEN VERHALEN 

Van Adriaan de Kruijf (Vallestap 40) ontvingen we afgelopen december een 

‘prijscourant’ (nr. 35) van Tirion & Carlier (Nuenen-Station) de voormalige linnen- 

en damastweverij.  

Op bijna elke bladzijde is, naast de prijzen, ook een leerwaardige leuke spreuk 

opgenomen.   

We vermelden er deze maand nog twee:  

‘TOON MIJ UW GEDEKTE TAFEL EN IK ZAL U ZEGGEN WELKE HUISVROUW GE ZIJT.’ 

en 

‘DIE ALTIJD NEEMT DE BESTE WAREN, 

ZAL ZICH VEEL GELD EN KOMMER SPAREN!’ 
 

 

 

Van ons lid Peter van Ierlant ontvingen we deze interessante archeologische 

beschrijving  

 

Maçonniek Kanon 
DOOR PETER VAN IERLANT 

 

 
 

Een opmerkelijke archeologische vondst  
in de kasteelgracht van Eindhoven aan de Vestdijk 

 

 
Het bovenstaande wil ik u niet onthouden. Een maçonniek kanon uit het laatste kwart 

van de 18e eeuw. Extra bevreemdend en opmerkelijk omdat er in de Nederlanden van 

begin 18e eeuw nog geen vrijmetselarij bestond, laat staan in een nog onbeduidend 

stadje zoals Eindhoven toen nog was in het arme Brabant van die tijd. Ra, ra hoe kan 

dit? 

 



                                                                                                         12 

 

Ik zag het onlangs met verbazing staan in een nieuw ingerichte vitrine van het archeolo-

gische centrum aan de Gasfabriek in Eindhoven.  

Dit kanon is gevonden tijdens de opgravingen in 1989 op het toenmalige Heuvelterrein 

en op het perceel van Villa Ravensdonck aan de Vestdijk en Ten Hagestraat. Het mooie is 

dat ik daar zelf als amateurarcheoloog van 1985 tot 1989 aan dit archeologische 

opgravingsproject heb deelgenomen. De opgravingen vloeiden voort uit de 

bouwwerkzaamheden van de Heuvelgalerie in het centrum van Eindhoven.  

Kasteel Eindhoven ofwel Kasteel ‘Ten Hage’ is vermoedelijk als eerste vernoemd en 

daarna gebouwd rond 1420 en in zijn geheel gesloopt in en rond 1655. In 1667 stond er 

in ieder geval niets meer volgens historische bronnen. Het kasteel omvatte op het laatst 

in de 17e eeuw het gehele perceel van Villa Ravensdonck met voorgelegen plein. Eén van 

de hoofdtorens (die waarschijnlijk de toegangsbrug flankeerde) ligt nog onder de hoek 

van de Vestdijk en Ten Hagestraat. De rest van de funderingen ligt nog intact onder de 

grond. 

Veel glaswerk is gevonden in de noordgracht, waaronder honderden fragmenten van 

bolvormige wijnflessen. Ook dit specifieke maçonnieke glas is gevonden in de 

noordgracht van het kasteel. In het archeologisch centrum zei men dat dit niet het enige 

Vrijmetselaarsglas was dat in de noordgracht was gevonden, want er zijn aldaar 

meerdere exemplaren opgegraven. Dat zou kunnen betekenen dat de keuken van het 

kasteel aan de noordkant heeft gelegen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik heb 

meegewerkt aan het uitgraven van de afwateringstunnel die liep van (nog bestaande) 

kelder van de Villa tot aan de Vestdijk (gracht). De kelders en funderingen zijn 

onderdelen van het toenmalige kasteel.  

 

Het glaswerk is goed gedocumenteerd in het boek ‘Het kasteel van Eindhoven’ door 

stadsarcheoloog Nico Arts. Op bladzijde 160 staat geschreven, ik citeer:  

 

Een ongebruikelijke vondst is een doorzichtig drinkglas met daarin gegraveerde 

voorstelling. Het is een zogenaamde ‘maçon’ of ‘kanon’, een drinkglas dat is gebruikt 

door de Vrijmetselarij. Daar bestaat de gewoonte om na bepaalde bijeenkomsten de 

avond af te sluiten met een warme maaltijd. Daarbij worden drinkglazen vergeleken met 

het militaire kanon dat met ‘Kruit’ (wijn) wordt geladen. Na een heildronk wordt het 

kanon met een duidelijke klap weer op tafel gezet. Kenmerkend voor maçons is de 

stevige zware voet waardoor het glas niet snel zal breken bij het neerzetten. De 

gravering bestaat uit symbolen van de Vrijmetselarij: de passer, de winkelhaak, het 

schietlood (op het glas als een spoeltje tussen passer en winkelhaak gegraveerd), het 

waterpas (onder de winkelhaak) en bovenin van links naar rechts de troffel, de maan, de 

zon en de hamer. Dit waren destijds allemaal courante symbolen. De troffel wordt heden 

ten dage niet meer gehanteerd. De in de het glas gegraveerde driehoek is geen specifiek 

symbool voor de Vrijmetselaars. De vorm van het met de zware voet voorziene glas met 

daarin een grote luchtbel is karakteristiek voor Noord- Duitse glazen uit de periode 1775 

- 1825. Te Eindhoven is pas in 1931 een Vrijmetselaarsloge gesticht. Wel is bekend dat 

aan het eind van de 19de eeuw Eindhovense Vrijmetselaars lid zijn van de in 1719 

ontstane loge in de garnizoensplaats Breda. Aangezien het hier om een voorwerp gaat 

dat met ander stadsafval in de noordgracht terecht zal zijn gekomen, ligt het voor de 

hand te veronderstellen dat het glas afkomstig is van een ergens in de stad gehouden 

‘maçonniek’ feest. Eveneens uit de noordgracht afkomstig is een vrijwel identiek glas, 

maar dan zonder gravering. Glas is tot in de 18e eeuw een grondstof geweest voor 

voorwerpen die alleen bij welgestelden op tafel verschijnen, aldus het citaat. 

 

Ik wil hierbij aanstippen dat de Troffel in de Nederlandse Vrijmetselarij nog steeds 

gehanteerd wordt als o.m. het symbool van (broeder) liefde. Het is het maçonnieke 

werktuig bij uitstek dat oneffenheden gladstrijkt, waarmee de specie wordt aangebracht 

en onwrikbaar aaneengehecht. In verschillende loges ligt hij weer fysiek op het Tableau.  
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Ook de zichtbare symbolen – in dit geval te zien als Maan en Zon, zouden eigenlijk in 

omgekeerde volgorde moeten staan, zoals overal in de oude mysteriescholen gebruikelijk 

is. Dus de Zon in het noorden als teken van het mannelijke beginsel en de Maan als het 

vrouwelijke beginsel in het zuiden geplaatst. 

 

Maar wat mij erg bevreemdt en bovenal zeer verbaast. Hoe kan een maçonniek(e) 

voorwerp(en) in een kasteelgracht terechtkomen van een gebouw c.q. kasteel dat al voor 

1667 is afgebroken en waarvan ook de grachten zijn gedempt? Dat niet alleen, het kanon 

is terecht gedetermineerd rond 1775 -1825. Dat klopt ook qua vorm, kleur en textuur 

van het glas.  

 

Het vreemde aan deze geschiedenis is, dat de Nederlandse Vrijmetselarij zijn ontstaans-

geschiedenis heeft gekend in de Nederlanden halverwege de 19e eeuw en dan vooral in 

de noordelijke gewesten. Hier in het toen nog zeer arme Brabant en Limburg waren we 

nog Generaliteitsland en bestuurd door Hoogmogende Heren vanuit het westen des 

lands.  

 

Enige gedachten en overwegingen als analyse: 

Het kan zijn dat er voor 1717 toch enige kleine 

maçonnieke bouwhutten zijn geweest binnen militaire 

eenheden die mogelijk in het kleine Eindhoven 

garnizoen hadden, want Eindhoven, hoe economisch 

nog onbeduidend ook, lag wel op een strategische 

plaats. (Einde der hoven op een hooggelegen zandbank 

tussen rivieren) Ik bedoel hier vooral de belangrijke 

hoofdweg van Luik naar Den Bosch en verder.  

Het kan ook zijn dat militaire Franse eenheden hier 

gelegerd waren in de Napoleontische tijd en dat er 

maçonnieke voorwerpen als secundair afval is gedumpt 

in gegraven afvalputten op de plaats van de noordelijk 

gracht. In die tijd was het zeer gebruikelijk om 

beerputten te graven in wat lager gelegen taluds. 

Verder is het fenomeen van Vrijmetselaarsloges in 

legereenheden niet ongewoon in de 18e eeuw. Binnen 

de Franse krijgsmacht in de Napoleontische tijd is 

bekend dat zij al loges hadden gesticht naar Engels voorbeeld. De leden van deze 

militaire loges kwamen vooral uit de kringen van de hogere officieren van meestal 

aristocratische afkomst. Het jargon en de vele gebruiken en symbolen die binnen de 

Vrijmetselarij worden gehanteerd hebben hun oorsprong vanuit de militaire bouwhutten 

c.q. loges. 

Ten derde als mogelijkheid - en dat zou zeer uitzonderlijk zijn - is dat er in het stadje 

Eindhoven al in de 17e eeuw misschien steenhouwersgilden actief waren die voor ons 

maçonnieke gebruiken, jargon en symbolen hanteerde. Uiteindelijk is de oprichting in 

1717 maar een organisatorische papieren oprichtingsdatum om al veel langer bestaande 

onafhankelijk opererende Vrijmetselaarsloges of steenhouwersgilden te verenigen uit 

machtsoogpunt.  

 

Dit gegeven dat er maçonnieke voorwerpen zijn gevonden in een gracht van een 

kasteel(tje) in een klein stadje als Eindhoven is wat mij betreft uitzonderlijk. Met 

bovenstaande is er reden tot nader onderzoek. Het zou uniek zijn als zou blijken dat er 

ruim voor 1717 al Vrijmetselaarsactiviteiten zijn geweest in de Nederlanden en dan 

vooral in een Generaliteitsgewest als Brabant en specifiek voor Lampegat. 
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Van ons lid Jan Kamp ontvingen we:  

HERINNERINGEN AAN EEN NIET MEER BESTAANDE CULTUUR 

Roofdierdressuur 
DOOR JAN KAMP 

 

Via onze eigen nieuwsbrief werd ik geattendeerd op Helmonds Heem 2020. 

Daarin stond een artikel over de leeuwentemmer Karel Stevens. 

Karel reisde in 1950 naar Rome met een groep leeuwentemmers en leeuwen voor 

opnamen voor de film Quo Vadis. Dit verhaal gaat over de man die de groep had 

samengesteld en het contract met de filmmaatschappij had, Erie Klant. Herinneringen 

aan hem kwamen bij mij op toen ik het verhaal van Karel las en ze zijn wellicht 

interessant om met jullie te delen. 

 

 
Erie Klant in de rol van Christen in de film Quo Vadis 

 

Mijn ouders trouwden op 31 mei 1944 in het toen nog bezette Breda. Tijdens de receptie 

werd een bos bloemen binnengebracht met daaraan een kaart met de tekst “Hartelijk 

gefeliciteerd, Familie Koning”. Een familie Koning behoorde niet tot de kennissenkring. 

Niemand, behalve het jonge bruidspaar zelf, begreep van wie dat bloemstuk echt 

afkomstig was. De bekende zegswijze in gedachten, kon het niet anders zijn dan dat de 

afzender de onderduiker Erie Klant was. Hoe die duvelse Erie vanuit zijn onderduikadres 

dat bloemstuk geregeld had, zijn we nooit te weten gekomen. Dat geheim nam hij mee 

in zijn graf. 
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Erie was de zoon van mijn (Nederlandse) oudtante Eugenie Bohnen en de Duitser Edwin 

Klant. De familie had wat bezwaren tegen dat huwelijk. Zij trouwden voor de smid in 

Gretna Green. Dat huwelijk werd in Nederland niet erkend en 

zo werd Erie als zoon van een (ongetrouwde) moeder 

Nederlander. Toen echter Hitler na Stalingrad soldaten tekort 

kwam, werd Erie als vele anderen in de bezette gebieden tot 

Volksduitser verklaard en opgeroepen in Duitse krijgsdienst.  

Dat zag hij niet zitten. Hij vroeg zijn neef Johan, mijn vader, 

om hulp. Die wist hem bij diverse onderduikadressen in Breda 

en daarbuiten onder te brengen. Steeds als het op een adres 

te gevaarlijk werd wist hij hem tijdig over te plaatsen. Er 

waren zelfs in de geschiedenis van Breda notoire adressen 

bij. Zo was Erie ondergedoken bij Apotheek Heidema op 

Wilhelminastraat 2 toen de apotheker Fritz Bicknese door de 

Nederlandse SS-er Herman Boere doodgeschoten werd. Erie 

werd uiteraard onmiddellijk door mijn vader overgeplaatst. 

Hij kwam ongeschonden de oorlog door. 
Erie Klant: een harde werker  
met een hart voor dieren 

 

Na de oorlog sticht Erie in 1947 Klants Dierentuin en Dressuurschool op de Cauberg in 

Valkenburg (L) Klants Zoo was enige tientallen jaren DE toeristische attractie van 

Valkenburg. Nu is daar Thermae 2000 gevestigd.  

Erie weet zich de hulp van mijn vader tijdens de oorlog goed te herinneren. Er bleef altijd 

een warme band bestaan tussen Erie Klant en het gezin waarin ik opgroeide. Als het in 

de jaren zestig met de gezondheid van mijn vader niet zo goed gaat en ten gevolge 

daarvan de mogelijkheden voor gezinsvakanties eigenlijk niet aanwezig zijn, belt ‘Oom 

Erie’ tegen de vakanties mijn moeder op met de mededeling “stuur die jongens van jou 

(mijn broer Hein en ik) maar langs. Ik hou ze wel bezig”. Wij op de fiets van Breda naar 

Valkenburg. Mooie vakanties in Valkenburg zijn het gevolg, tochtjes in de omgeving, wat 

werkzaamheden in de dierentuin en natuurlijk dressuurdemonstraties in het 

roofdierengebouw in de tuin. Zo nu en dan reden we mee naar circussen in de buurt, 

vooral in Duitsland, als ‘Oom Erie’ iets moest regelen voor een van de door hem 

verhuurde dressuurnummers. 

 

 
 

Erie Klant in het roofdierengebouw in Valkenburg met twee van zijn pupillen 
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Ten slotte zij nog vermeld de vier dagen in Circus Willy Hagenbeck, het circus van Erie’s 

stiefvader en mijn oudtante Eugenie Bohnen. Het circus verblijft dan in Vechta, een stad 

in de deelstaat Nedersachsen. We fietsen ernaar toe vanuit Ankum (bij Osnabrück, ook in 

de deelstaat Nedersachsen), het geboortedorp van mijn grootvader, waar we toen 

logeerden. 

Als afsluiting hier een foto van het graf van mijn oudtante Eugenie en haar man Willy 

Hagenbeck op de begraafplaats op de Cauberg in Valkenburg. Oom Willy was decennia 

lang dé ijsberenspecialist van Europa. Een marmeren ijsbeer siert dan ook hun graf. 

 

 

 
 

Het graf van tante Eus en Oom Willy 
 

 

 

EINDHOVEN 100 JAAR GAAT VANWEGE CORONA ALS NACHTKAARS UIT… 

DOOR ROLAND VAN PAREREN 

 

Dit jaar wordt gevierd dat Nederwetten 200 jaar geleden samenging met Nuenen-Gerwen 

en aldus per 1 januari 1821 de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is ontstaan. 

Minder bekend is het feit dat het vorig jaar 100 jaar ofwel een eeuw geleden was dat de 

gemeenten Tongelre, Woensel, Gestel en Blaarthem, Strijp en Stratum samen met de 

stad Eindhoven werden samengevoegd tot Groot-Eindhoven. Vanwege corona konden er 

geen festiviteiten plaatsvinden. Een reclamebureau had het nog wel zo mooi allemaal 

bedacht om onder het motto ‘Eer gisteren, Vier vandaag, Maak morgen’ van 2020 een 

feestelijk herdenkingsjaar te maken. Nog snel werd op het eind van 2020 in de voor-

malige gemeenten als blijvende herinnering aan hun opheffing een zilverlinde geplant en 

een bordje met tekst en uitleg erbij gezet. 

Ik maakte foto’s van alle vijf de zilverlindes met de bijbehorende bordjes. In deze 

Nieuwsbrief aandacht voor de opgeheven gemeenten Tongelre en Woensel als voor-

malige buurgemeenten van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
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Toen de gemeente Nederwetten-Eckart in 1821 werd gesplitst, werd Eckart toegevoegd 

aan Woensel. Die nieuwe gemeente ging gemeente Woensel en Eckart heten. In 1896 

werd de naam gewijzigd in gemeente Woensel.  

 

             

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Voor de kerk in de wijk Vlokhoven, staat de zilverlinde als herinnering aan de voormalige gemeente 
Woensel. Op de bijbehorende bank is het herinneringsplaatje 1920-2020 zichtbaar. 

 

    
 
In de groenstrook van de Kempensebaan bij het winkelcentrum staat de zilverlinde als herinnering 
aan de voormalige gemeente Tongelre. Naast het informatiebordje staan er ook twee ‘bijenhotels’. 

 

 

 

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 met de volgende aantekeningen:  

 Myerlese Koerier 

Rituelen rond begraven. 

  Het begraven door de eeuwen heem en de ontwikkeling daarvan. 

Mooi verhaal met veel wetenswaardige zaken. Lees het op:                 

https://flipboek.editoo.nl/1692360/14/04cefe5536063ade12e6489e5f59ad25#page/1 

 De Koerier, november 2020 

Websites niet voor iedereen toegankelijk. 

Dialecten digitaal vastleggen.      

  



                                                                                                         18 

 

  Tijdschrift Historische Geografie 2120 nr. 3 

 Iedereen die eens wat meer wil weten over de Ned. Antillen moet dit mooie boekje   

 eens lezen.  

  Monumentaal 

 Wat een mooi tijdschrift over het cultureel erfgoed Nederland 

 Opgravingen in de basiliek Tongeren, laten een inkijk zien in de begindagen van 

 het Christendom bij ons. 

  D’n Effer Lieshout 

  HKK Dye van Best 

  Gemerts Heem 

  Heem Son en Breugel 

 Heel interessant: Zij waren 450 jaar geleden al een ‘Twee Eenheid’ 

  D’n Effer uit Liessent 

En uiteraard  

  ‘D’n Uytbeyndel’ van de heemkundekring Deurne een artikel over cijnzen. 

 

In deze tijd de moeite waard om eens door te lezen. 

 

 

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 

 

Februari is kloostermaand op BrabantsErfgoed.nl 

Kloosters zijn plekken waar soms de tijd lijkt stil te staan. Maar uiteraard zijn de gebou-

wen en hun gemeenschappen ook geraakt door de geschiedenis. Ontdek de komende 

maand op onze website alles over deze bijzondere gebouwen en hun bewoners. 

 

 

                                                      
‘Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets…’ 

Rebellerende vrouwen: nieuwe website over 2e feministische golf in 
Brabant 

Velen zullen zich de ludieke en mediagenieke actie ‘Baas in eigen buik’ nog herinneren 

waarmee de feministische actiegroep Dolle Mina ruim vijftig jaar geleden Nederland op 

zijn kop zette. Of de openbare urinoirs die ze met roze linten hadden dichtgebonden. Ook 

in Brabant voelden vrouwen zich aangesproken en richtten afdelingen van Dolle Mina op, 

waar talrijke belangrijke initiatieven uit voortvloeiden. Daarmee probeerden zij aandacht 

te vragen voor de rechten van de vrouw en hun positie te verbeteren. Samen met Bra-

bantse feministen die aan de wieg hebben gestaan van de tweede feministisch golf in 

Brabant (1970-1990), heeft het BHIC de themawebsite ‘Rebellerende vrouwen’ gemaakt.   
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‘Dolle mina’ was het eerste initiatief dat de tweede feministische golf landelijke 

bekendheid gaf. De ludieke acties van deze beweging zorgde voor veel aandacht in de 

pers”, schrijft Nel Willekens, Dolle Mina van het eerste uur. Deze acties hadden te maken 

met de onderwerpen die aan de orde werden gesteld.  

Had de eerste feministische golf geleid tot stemrecht voor vrouwen, recht op betaald 

werk en onderwijs. Dankzij de feministen van de jaren zestig en zeventig werd abortus 

gelegaliseerd, kwam de anticonceptiepil in het ziekenfonds en kwam er kinderopvang.  

 

Van Aktie! naar Bewustwording   

Na enkele jaren verschoof binnen deze nieuwe feministische beweging het accent van 

ludieke acties naar de bewustwording van vrouwen. In verschillende Brabantse plaatsen 

werden vrouwenpraatgroepen georganiseerd. “Een verademing. Het idee dat je als vrouw 

over jezelf mocht praten, dat je mocht zeggen wat je mooi vond aan jezelf, en wat lelijk. 

Dat was helemaal nieuw. En ongehoord”, schrijft iemand op de site.  

 

Een logisch vervolg hierop was de oprichting van vrouwenhuizen, zoals in Eindhoven in 

1975. In datzelfde jaar ontstond ‘Brood en Rozen’ in Den Bosch, waar ze praatgroepen 

en vormingscursussen opstartten en een vrouwentrefcentrum organiseerden. In 

Eindhoven ging het ‘Vrouwenkruidt’ van start met cursussen ‘Hoe zeg je wat je denkt’, 

eerst op stedelijk en later op wijkniveau. In Den Bosch ging dat precies andersom. 

Daarnaast bleef er echter sprake van activiteiten voor vrouwen in de wijken, zij het dat 

die nu werden aangeboden door het welzijnswerk, zoals het vrouwenwerk in Den Bosch 

Oost. “Deze cursussen waren vooral gericht op bewustwording, vergroting van het 

zelfvertrouwen en maatschappelijk inzicht: cursussen maatschappelijke en politieke 

vorming werden opgezet en ook een lees- en schrijfcursus die later overging in een 

spontaan Open School project. Ook wonnen vanaf 1976 de zogeheten FORT-groepen 

(Feministische Oefengroepen Radicale Therapie) snel aan populariteit”, vertelt Anita 

Koster.   

En er gebeurde meer. Vrouwen ontdekten hun lichaam en elkaar. Er ontstonden 

zelfhulpgroepen op het gebied van gynaecologie, eetverslaving en medicijngebruik, 

Vrouwen in de overgang (VIDO), DES-dochters en Vrouwen tegen seksueel geweld. In 

Eindhoven opende een Blijf-van-mijn-lijfhuis. Vrouwen leerden van elkaar te houden, wat 

soms leidde tot seksuele relaties. Op vrouwenfeesten was het stampvol. Er kwamen 

vrouwenbands, vrouwenkoren, vrouwensportscholen, vrouwenboekhandels, 

vrouwenkranten en vrouwendrukkerijen.  

 

Vrouwenradio Den Bosch 

“In die tijd, rond 1980, zagen wij het belang in van eigen media om onze boodschap te 

verkondigen”, vertelt Wilma Geurtjens een van de oprichters van de Vrouwenradio Den 

Bosch. “We hadden al de Vrouwenkrant Rosa, een Vrouwendrukkerij ‘De Doordrukster’ 

en nu dus ook de Vrouwenradio Den Bosch.” Elke vrijdagochtend zonden ze uit. Op de 

site kun je verschillende illegale uitzendingen hiervan terugluisteren, waaronder 

‘Pottenprogramma’, ‘Pornoshop gekraakt’, ‘Ontruiming van het vrouwenhuis’ en nog 

meer.  

 

Het nieuwe feminisme  

Na de tweede feministische beweging leek het feminisme voltooid, de strijd gestreden. 

Maar een nieuwe generatie van jonge feministen staat nog altijd op de barricaden, ook in 

Brabant. Zij voeren onder meer actie voor de rechten van alle vrouwen, of die nu hetero 

zijn, homo of in een mannenlichaam geboren, en verbinden deze strijd met die tegen 

racisme en voor een beter klimaatbeleid. Ze kijken naar inclusie en diversiteit en naar 

een betere verdeling van zorg voor kinderen én ouders.  
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Rebellerende vrouwen 

Het BHIC bedankt in het bijzonder de kerngroep van feministen die een sleutelrol hebben 

vervuld in de totstandkoming van de website ‘Rebellerende vrouwen’: Joke van der Beek, 

Anita Koster, Mariet Paes, José van der Wardt en Nel Willekens. Samen met deze 

vrouwen uit Den Bosch is het BHIC op zoek gegaan naar aanknopingspunten in de rest 

van Brabant.  

Dat is zeker niet uitputtend gebeurd en we zijn dan ook erg benieuwd naar alle Bra-

banders die herinneringen hebben, deelgenomen hebben of bijgedragen hebben aan de 

vrouwenbeweging.  

 

Reageer op de verhalen, vertel over jouw eigen ervaringen en vul de site aan. Je kunt 

reageren via het forum op de site of (bijv. als je foto’s wilt sturen) en via info@bhic.nl 

 

Bezoek ‘Rebellerende vrouwen’ via: www.bhic.nl/rebellerende-vrouwen 
 

 
’s-Hertogenbosch, 16 januari 2021 

Vrouwenstaking in Den Bosch, 30 maart 1981. De staking was landelijk [foto: Wilma Geurtjens]. 

 

 

 

 


