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VAN HET BESTUUR
Op onze, sinds 1 november j.l., vernieuwde website is steeds meer 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 van en voor Nuenen-Gerwen-Nederwetten.
Naast het verder invoeren van onze collecties: objecten (ca. 600 stuks), foto’s (ca. 4.000
stuks) etc. zijn we nu ook gestart om historische verhalen te (her)schrijven en op de
website te plaatsen.
Zo zijn er in februari de volgende artikelen op onze website geplaatst:
 Stal De Linde en 60 jaar veulenkeuringen in Gerwen, te vinden onder de button
IMMATERIEEL ERFGOED en vervolgens onder ‘BIJZONDERE ORGANISATIES;
 Bavaria Bierwagen, te vinden onder de button MONUMENTENen vervolgens onder
BIJZONDERE OBJECTEN;
 St. Andrieskerk, binnenkort te vinden onder de button MONUMENTEN en vervolgens
onder BIJZONDERE OBJECTEN.
In januari werden al geplaatst:
Historie van de RK Begraafplaats De Huikert te Gerwen; de nieuwe St. Clemenskerk te
Gerwen en Abraham Schutjes (1813-1896), notaris te Nuenen.
En uiteraard treft u elke week een nieuw luikje aan van de Canon NGN200 (NuenenGerwen-Nederwetten 200 jaar) onder de button CANON NGN200.
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En wat helemaal de moeite waard is, is de kadasterkaart van Nuenen, Gerwen en
Nederwetten van 1832 met een uitgebreide toelichting hoe die te bedienen is. Kijk snel
verder op pagina 3 hierna en op onze website onder de button GEOGRAFIE.
Kijk dus regelmatig op de website naar de rubrieken BIJZONDERE OBJECTEN,
BIJZONDERE ORGANISATIES én natuurlijk de CANON NGN200.
Om na de corona-tijd beslagen ten ijs te komen zijn we nu al voorbereidingen aan het
treffen voor onze initiatieven. Lees verder onder ‘Herhaalde Oproepen’.
Onze Algemene Leden Vergadering zal dit jaar eind maart/begin april worden gehouden.
Dat zal op een andere manier geschieden als voorheen. We zullen u in maart alle
documenten per mail toesturen (of bezorgen indien u geen mailadres hebt). Enige tijd
daarna, einde maart/begin april, kunt u onze video op onze website bekijken (duur ca.
20 minuten). De bestuursleden geven in het kort toelichting op het jaarverslag en beleidplan. 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 dan daarna de vragen en opmerkingen beantwoorden cq reageren.
Vanwege het coronavirus is het Heemhuis voorlopig tot en met 15 maart gesloten.
Voor het afhalen van boeken en of andere documenten of het inleveren van historisch
materiaal gelieve een 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 6.
Ontwikkeling ledenbestand
Zes nieuwe leden in februari 2021:
Willy van Maasakkers te Breda; Martien Smits; Amy Harper(2x); Lola Dam-Braun;
Michael Wissler.
We hopen dat het lidmaatschap hen veel voldoening en plezier zal brengen.
Maar er waren helaas ook twee opzeggingen: Jack Smeets uit Bussum en Nannie van den
Eijnden.
Na deze mutaties staat de teller op 263 leden.

AGENDA MAART 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 doorgang 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 regelmatig doornemen van de verhalen in de tijdschriften van onze collegae heemkundekringen. 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.
Omdat er in de maand februari geen interessante artikelen in de door ons ontvangen
tijdschriften zijn gevonden, hebben we er ook geen voor u kunnen selecteren. Wel zijn de
gangbare tijdschriften van cultuur-historische organisaties in ons leesrek aanwezig.
Andere activiteiten
We zullen u tijdig informeren zodra de andere activiteiten weer worden hervat.
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HERHAALDE 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 bijzondere mensen te gaan interviewen met ook enkele korte geluidsopnamen. 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
meehelpen 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
bouwwerkzaamheden 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
ontvangen 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.
Waar zijn de keukenprinsessen en -prinsen onder ons???

DORPSLEVEN TE NUENEN DOOR VINCENT VAN GOGH, 1883–1885
ONTVANGEN VAN ONS LID HARRY SCHUTJES UIT HATTEM.
In onze nieuwsbrief van februari hebben we bij de gepubliceerde tekeningen van Vincent
van Gogh verzuimd de bron te vermelden.
Onze excuses, en hierbij alsnog:
Uit het boek: Zeven eeuwen Donkers, Donckers, De Doncquers, Boeren, burgers en
baronnen, pagina 201.

KADASTERKAART 1832
Nuenen Gerwen en Nederwetten in 1832
Op 1 oktober 1832 trad in Nederland het Kadaster in werking. In deze administratie
werden onroerende goederen geregistreerd, met als doel rechtvaardige belastingen te
heffen. In de voorafgaande jaren werd deze administratie naar Frans model ingericht en
werden enkele belangrijke werkzaamheden uitgevoerd. Het lastigste en meest
tijdrovende karwei was het opmeten van alle stukken grond en alle waterpartijen, zeker
gezien de hulpmiddelen die daar bij werden gebruikt. Lees verder op onze website onder
de button GEOGRAFIE en probeer uw lievelingsplekje op te zoeken.
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ONTVANGEN NIEUWE BOEKEN VOOR ONZE BIBLIOTHEEK
VAN PETER VAN OVERBRUGGEN ONTVINGEN WE:

Stad en platteland op het zand.
Een archeologische biografie van landschappen en
samenlevingen in de Kempen, 1100-1650 van:
drs. N.M.A. (Nico) Arts;
In de septemberuitgave van de Drijehornickels besprak
Peter van Overbruggen het proefschrift van Nico Arts.
Het is uitgegeven als een kloeke handelseditie van 629
pagina’s (boek en DVD).

Eveneens ontvingen we van Peter van Overbruggen: Familiekroniek over een oudNuenense (Dora van Neerven – de Rooij). Zie verder op pagina 14.
VAN PETER VAN IERLANT ONTVINGEN WE:
44 Pagina’ s lezenswaardige informatie over de
dorpen die werden samengevoegd met Eindhoven in
1920. Uitgave Eindhoven in Beeld.
Uit het Voorwoord:
In 2020 was het honderd jaar geleden dat Groot
Eindhoven ontstond. Een noodzakelijk samengaan
van zes dorpen om die stad in de toekomst een kans
te geven zich verder te ontwikkelen. Het bewijs is
geleverd dat de wijsheid van weinigen enorme
kansen bood. Eindhoven groeide vanuit een
lintbebouwing naar een kern met een markt. De kern
was eerst beschermd met een gracht en later met
wallen of dijken tegen invallen van passerende
legers. De groei volgde, buiten de kern, de
uitvalswegen naar Tilburg, Den Bosch, Nijmegen,
Helmond, Venlo, Hasselt en Antwerpen als
lintbebouwing op het grondgebied van de
buurgemeenten Gestel, Strijp, Woensel, Tongerle en
Stratum.
In de Eindhoven in Beeld-expositie Eindhoven 1920-2020 zien we de groei van de stad.
De zes delen van Groot-Eindhoven groeiden aan elkaar, waarbij er tussen de stadsdelen
oorspronkelijk nog veel groen te vinden was. Deze groene gebieden zijn veelal bebouwd
hoewel er toch nog enige groene ruimten tussen de stadsdelen te vinden zijn. Eindhoven
groeide in die honderd jaar van 125.000 tot ruim 225.000 inwoners.
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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. Elke week wordt er
een venster geopend. Kijk op onze website onder CANON NGN200 of op de website van
NGN200: www.NGN200.nl

GEKIEKT
UIT ONZE FOTOCOLLECTIE :

Pietje Coolen geb. 10-9-1849 en overleden op 25-10-1944; woonde aan het Alvershool en was een
zoon van Godefridus Coolen en Gijsberdina de Groot.
Hij was gehuwd met Antonia Saris, geboren 29-9-1849 en overleden op 7-7-1918.
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EVEN VOORSTELLEN
In onze rubriek ‘Even Voorstellen’ kunt u deze maand nader kennis maken met ons lid

INTERVIEW: RUUD BOVENS

Curaçao
“Ik heb het levenslicht gezien op 27 januari 1950
te Curaçao als oudste van een gezin van drie
kinderen.
Oorspronkelijk is mijn vader uit Tilburg afkomstig
en mijn moeder uit Delft. Gedurende de WOII
werd mijn moeder naar een tante in Tilburg
gestuurd en op een dansavondje kwamen ze
elkaar daar tegen.
Ik verbleef tot en met de 1e klas van de lagere
school bij de fraters van Tilburg. De lijfstraffen van
deze fraters staan mij nog helder in het geheugen
gegrift. Vele goede herinneringen bewaar ik nog
aan Curaçao. Het leven in de tropen beviel mij
goed.
Vanwege een mengeling van factoren zoals een
neergaande economie, onderwijs en de grote
tegenstelling tussen blank en zwart zijn we in 1956
teruggegaan naar Nederland.
Terug in Nederland
In Nederland aangekomen gingen we na een korte
periode in Scheveningen, en Oisterwijk uiteindelijk
in Eindhoven (Stratum) wonen.
Het was voor mij erg wennen, niet alleen de verandering van klimaat (in 1957 zag ik voor het eerst
in mijn leven sneeuw), maar vooral de samenleving
die totaal verschillend was met die van Curaçao. De aansluiting met de lagere school, in
Nederland gaf aanvankelijk toch wel wat aanpassingsproblemen.
Geschiedenis en archeologie
Mijn interesses ontwikkelden zich al op jonge leeftijd in de richting van geschiedenis,
aardrijkskunde en cultuur en daarin behaalde ik goede resultaten. Door spannende verhalen
van mijn geschiedenisleraar werd ik geïnteresseerd in geschiedenis.
Tijdens de middelbare schoolperiode ben ik lid geworden van de Nederlandse Jeugdbond ter
Bestudering van de Geschiedenis.
Met deze jeugdvereniging heb ik veel archeologische opgravingen mogen meemaken. Als lid
van deze club heb ik mij erg gelukkig gevoeld vanwege de verwantschap en de goede sfeer
op het opgravingsterrein. Ben ook nog een aantal jaren voorzitter mogen zijn van de
afdeling regio Eindhoven en tevens medeoprichter van de AWE (Archeologische Werkgroep
Eindhoven), dat later is uitgegroeid tot de archeologische dienst van deze stad, het huidige
Erfgoedhuis.
Aan deze vereniging heb ik tot op heden een aantal goede vrienden te danken.
Na mijn opleidingen ben ik begonnen met mijn loopbaan. Ik begon in de confectiebranche,
maar kwam snel tot het inzicht dat deze tak van sport niet mijn richting was.
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Voor politieke of maatschappelijke kwesties had ik wel degelijk belangstelling. Ik ben
iemand die rond uitkomt voor zijn mening en - mede door mijn impulsiviteit - onbedoeld
ook wel eens iemand provoceer. Ik ben nou eenmaal geen type om ‘de kool en de geit te
sparen’, maar wel altijd bereid ben om de Troffel te hanteren en daarmee de zaak weer
glad te strijken. Nu ik zoveel ouder ben, mag ik stellen dat, mede door de Vrijmetselarij,
veel van die impulsiviteit aardig is verdampt.
Op grond van mijn activiteiten in de archeologie en de contacten die ik had met de
universiteit van Utrecht (vrienden studeerden daar), kwam ik in 1968 en nogmaals in 1969
in de gelegenheid om 6 maanden deel te nemen aan archeologische stadsopgravingen in
Winchester, Engeland. Met een goede vriend gingen we per fiets naar deze plaats. We
deden er vier dagen over.
Die tijd in Engeland was mede voor mij een belangrijke fase in mijn ontwikkeling, aangezien
ik daar opgeleid werd tot archeologisch veldtechnicus.
In 1969 (goed) gekeurd voor militaire dienst, werd ik wegens de geboortegolf van 1950
buitengewoon dienstplichtig. Dus wat te doen met een gat van twee jaar?
Israël
Omdat ik sympathie koesterde voor de nieuwe Joodse staat, besloot ik om voor anderhalf
jaar als vrijwilliger te gaan werken in een kibboets, met in het achterhoofd natuurlijk de
gedachte om ook eventueel weer aan opgravingen deel te kunnen nemen, dat ook is
gebeurd.
Ik verbleef in een kibboets gelegen in het noordwesten van het land pal tegen de grens met
Libanon. Ik werkte daar voornamelijk in de bananenplantages en nam deel in nieuw op te
zetten irrigatieprojecten. Het verblijf in Israël was voor mij een hoogtepunt en ik beschouw
het als het ware als mijn tweede vaderland.

Peter rechtsonder gehurkt met een sigaret in zijn handen

Nog steeds bezoek ik regelmatig de vele vrienden die ik daar nog heb. De kibboetsfamilie
aan wie ik werd toegewezen (zo ging dat) heeft mij toen als een ware zoon opgenomen en
dat geldt tot op de dag van vandaag. Ik word beschouwd als de oudste van de drie kinderen
uit hun gezin. Vanuit emotioneel en spiritueel oogpunt ervaar ik deze ouders ook als mijn
ouders, want de band met hun was, en is nog steeds erg hecht.
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Ondanks de soms tegenstrijdige nieuwsberichten over Israël in de media, kan ik u
verzekeren dat ondanks alles er veel wordt gelachen en de humor toch essentieel blijft in de
Israëlische samenleving. Dat er soms vreemde dingen zich kunnen voordoen, zoals mij
overkwam tijdens mijn verblijf, dat wil ik u niet onthouden.
In Israël was het gebruikelijk dat vrijwilligers om de paar maanden zich moesten melden
bij de - wat wij hier zouden noemen de vreemdelingendienst - om je visum te verlengen.
Hierin werd ook naar je godsdienst gevraagd. Ik wist niet anders dan dat ik RoomsKatholiek was. Maar wat schetste mijn verbazing toen bleek, dat op mijn eerste visum bij
aankomst in Israël ik bestempeld was als zijnde van joodse religie - en dit zelf ingevuld
zou hebben - en bij de verlenging hiervan bleek ik weer tot de Rooms-Katholieke kerk te
zijn teruggekeerd. Of ik de autoriteiten dat even wilde uitleggen.
Ik was zo verbaasd en onder de indruk van deze administratieve dwaling dat ik wat
stamelde over mijn overgrootmoeder die toevallig Franke heette, maar volgens de
overleveringen niet joods was. Hierop reageerde de dienstdoende ambtenaar dat dit
genoeg aanleiding was om mij weer te bestempelen als zijnde weer Joods en dat leek mij
op dat moment maar het beste.
Om u niet te verwarren - en alvast vooruitlopend op mijn verhaal - ben ik wat later met
een vrouw getrouwd uit het Grieks-orthodoxe Roemenië. U voelt hem al aan, ik werd dus
geacht om ook Grieks-orthodox te worden, hetgeen aldus gebeurde, maar met dien
verstande dat ik de Paus en de Heilige Maagd Maria op een lager pitje moest zetten. Ik
ben dus R.K., Joods en Grieks Orthodox. De hemel kan mij haast niet ontlopen, zou ik zo
zeggen. Aangezien filosofisch gesproken niets of niemand de absolute waarheid kan
claimen, hoop ik dat de som der delen mij ten goede zal komen.
DAF
Eenmaal in Nederland was het voor mij een moeizame herstart, zeker na het vrije leven in
Israël. Ik kon niet direct wennen aan de Nederlandse maatschappelijke en sociale orde.
Vrij snel na mijn terugkomst kreeg ik de mogelijkheid om in de automatisering bij DAF op
het rekencentrum te gaan werken en intern ICT opleidingen te volgen. DAF was een fijn
bedrijf met uitstekende sociale voorzieningen en uiteraard goede toekomstperspectieven. Ik
ben daarom ook tot het faillissement van 1992 gebleven.
Op het laatst als planner/scheduler van het mainframe-systeem, anders gezegd logistiek
productiemanager. Dit debacle van het faillissement heeft grote consequenties gehad voor
mijn verdere levensloop en ik ben hierover diep teleurgesteld geweest, want in een tijd van
economische crisis was het moeilijk om zomaar in hetzelfde vakgebied een baan te verwerven. Je was te dik, te dun, te groot, te klein, te oud, te goed en te weinig opgeleid, te
grote organisatie, noem maar op, je werd er helemaal gek en wanhopig van, maar het is
uiteindelijk allemaal goed gekomen (daar zo dadelijk wat meer over).
Roemenië
In 1973 heb ik mijn vrouw Mirella leren kennen tijdens een vakantie in Roemenië.
Na meer dan een jaar correspondentie ben ik voor een week teruggegaan naar Boekarest
en in deze week hebben wij het besluit genomen om te gaan trouwen. Maar trouwen in het
communistische Roemenië van Ceaucescu was makkelijker gezegd dan gedaan. Om kort te
gaan, het duurde 2½ jaar van veel formaliteiten, politieke beïnvloeding (dit via het Comité
Roemenië- slachtoffers) en diverse publicaties in de landelijke dagbladen (waarin we
persoonlijk Ceaucescu aanvielen) vooraleer we uiteindelijk toestemming kregen om in het
huwelijk te treden. Dat gebeurde in januari 1977 te Boekarest.
Pas 3 maanden later, direct na een aardbeving in Boekarest, heb ik in de daardoor ontstane
chaos mijn vrouw naar Nederland kunnen halen. We gingen in Eindhoven wonen aan de
Generaal Montgomerylaan.
In de jaren na ons huwelijk tot aan de geboorte van onze dochter Sarah in 1988 hebben wij
veel gereisd in binnen- en buitenland.
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Religiositeit of zaken van levensbeschouwelijke aard waren sluimerend aanwezig. Dit kwam
weer ter sprake toen onze dochter geboren werd.
Toch hebben wij in de jaren zeventig verschillende keren honderden, in Nederland gedrukte
Bijbels, naar Roemenië gesmokkeld (Operatie Samson).

Peter met rode muts

Dit was een riskante onderneming, want in het land van Ceaucescu, ‘het verlichte
arbeidersparadijs’, was het lezen van de Bijbel ten strengste verboden. De Bijbels
verstopten we onderin een plastic vuilnisbak en die werd dan rechtop staand op de Imperial
van de auto gemonteerd. Doordat deze oranje vuilnisbak een grote blikvanger was en het
fenomeen schijnbaar komisch overkwam, konden we de grens telkens zonder moeite
passeren. Of de voorzienigheid hierin een hand in heeft gehad, weet ik niet, maar we
hadden er wel alle vertrouwen in. De inhoud werd dan op diverse geheime plaatsen
afgeleverd, nadat onderling geheime wachtwoorden werden uitgewisseld. Hé, waar heb ik
dat meer gehoord?
Allengs heb ik contacten opgebouwd met de Roemeense dissidentenorganisaties in binnenen buitenland, alsmede waardevolle politieke contacten middels het Nederlandse
Roemenië Comité. Hier heb ik meegewerkt aan het (door)zagen van de stoelpoten van de
dictator.
Tijdens de decemberrevolutie van 1989 werd ik gevraagd door het Tweede Wereldcentrum
in Amsterdam om mee te helpen met het organiseren van hulptransporten richting
Roemenië. Ik was intussen nl. vicevoorzitter van het Nederlandse Roemenië comité ZuidNederland.
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Op één van de eerste hulpverleningstransporten (vlak na de Kerst in 1989) ben ik
konvooileider geweest, waardoor ik de euforie van de omwenteling aan den lijve mee kon
maken. Deze ervaring raakt je heel diep. Bijvoorbeeld, o.m. dat ik onder militaire begeleiding de nationale televisiestudio in Boekarest werd binnengesmokkeld (de studio lag
namelijk soms nog onder vuur) om op de nationale televisie de Roemeense bevolking vijf
minuten een hart onder de riem te steken en mijn wel en wee te vertellen over de hachelijke reis van het konvooi door Roemenië. U moet weten dat 25 december Ceaucescu werd
doodgeschoten en ik met konvooi op 1 januari ‘s nachts met militaire ondersteuning de
grens over werd geleid richting de stad Timisoara. Ik ben toen drie weken in Roemenië
gebleven en heb veel meegemaakt. Ik ben tot het uiterste van mijn vermogens moeten
gaan om het tot een goed einde te brengen, dat ook gelukt is.
Ook na terugkomst in Nederland ben ik nog enige jaren actief geweest ten behoeve van de
hulpverlening voor Roemenië. Een van de hoogtepunten was de organisatie van een Holland
Week in de stad Craiova, wat een groot succes genoemd mag worden. Deze beurs werd
o.a. geopend door de toenmalige Nederlandse ambassadeur Coen Stork.
Verdere carrière
Hoewel ik eigenlijk in een andere wereld leefde (Roemenië), stonden de ontwikkelingen
in Nederland ook niet stil.
In 1984 ben ik met mijn gezin in Nuenen gaan wonen in de Laan van Nuenhem.
In de loop van 1991 werd het duidelijk dat het met DAF niet goed ging. Er werd gereorganiseerd met het gevolg dat het rekencentrum, waar ik werkzaam was, werd afgestoten
naar Philips, echter zonder de mensen. Een aantal mensen werd geplaatst bij een outplacementbureau en een van hen was ik.
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Ik heb deze periode uiteindelijk als positief ervaren. Niet zozeer ten aanzien van de
begeleiding, maar vanwege de steun van de lotgenoten.
Het vinden van een baan was in deze periode een grote opgave.
Het was niet alleen DAF dat uiteindelijk failliet ging, maar ook Philips ontsloeg duizenden
mensen. Dus alom treurnis in de regio.
Vanwege de algemene malaise op de arbeidsmarkt heb ik besloten om het over een andere
boeg te gooien (ik stond immers ook met de rug tegen de muur).
Via het UWV kon ik in 1995 meedoen aan een nieuw project om opgeleid te worden tot
reisleider/touringcarchauffeur. Ze wilden mij graag hebben, omdat ik reeds al mijn
rijbewijzen had behaald tijdens mijn DAF-periode en mijn achtergrond op het gebied van
cultuur en geschiedenis. Tijdens deze bijzondere periode was ik voor een aantal
touroperators specialist voor de landen Ierland en Schotland. Vaak was ik daar ook
gestationeerd als reisleider en operationeel coördinator.
In de reiswereld heb ik vele mooie jaren als reisleider gehad, maar ik was natuurlijk wel
veel weg bij vrouw en dochter en het arbeidsintensieve karakter eiste op een gegeven
moment zijn tol, waardoor ik flink overspannen raakte. Ik was het gewoon moe, zeg maar
geestelijk uitgeput. Ben toen een re-integratie traject in gegaan en heb als een ‘Baron Von
Münchhausen’ mijzelf weer aan de haren uit het moeras getrokken en mij laten omscholen
tot - in beginsel - rijinstructeur B, C en D. Om kort te gaan, via omwegen in 2004 bij
Defensie (Ruyter van Steveninck-kazerne in Oirschot) terechtgekomen, waar ik wat later
voorzitter werd van de stuurgroep van alle burger-rijinstructeurs binnen Defensie in
Nederland. Ik was verantwoordelijk voor de rijopleiding van militairen van soldaat tot
officier die op uitzending gingen naar Uruzgan in Afghanistan. Machtig mooie tijd.
Parallel in die tijd was ik ook lid van de kadergroep van de vakbond CNV in de commissie
ter verkrijging van een duurzame CAO in de rijschoolbranche.
In 2010 vonden er nieuwe bezuinigingsronde binnen Defensie plaats, ook ten aanzien van
de missie in Uruzgan. Ik zag dat al bijtijds aankomen en na enige bij-studie ben ik als
docent en examinator gaan werken voor een ingenieursbureau in Nistelrode. Hier was ik
verantwoordelijk voor de bij- en nascholing (o.a. Code-95) voor het beroepsgoederenvervoer en logistiek. Dit betekent in het kort cursussen organiseren, lesgeven, advisering en
examineren, veelal bij de klant op locatie. Dit werk doe ik tot op heden nog met veel
plezier, ondanks dat ik al een paar jaar met pensioen ben. Dus al bij al met veel struikelblokken en bittere bekers is het toch nog goed gekomen. Het wrange is dat ik na zoveel
jaar erachter moest komen dat ik dit werk eigenlijk van het begin af aan had moeten doen.
De les is dat je een grillige levensloop niet altijd in de hand hebt, laat staan dat je het
bewust op tijd kan bijsturen.
Vrijetijdbesteding
In mijn vrijetijd ben ik vrijwilliger bij de Stichting ‘Eindhoven In Beeld’ als classificeerder
van historisch beeldmateriaal. Sinds ca. 20 jaar ben ik lid van de heemkundekring De
Drijehornick en onlangs lid geworden van de werkgroepen Archeologie en Historisch
Beeldmateriaal van deze heemkundekring hier in Nuenen en actief in stamboomonderzoek bij een genealogische vereniging. Toen de provincie het snode plan had om de
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten door de stad Eindhoven te laten annexeren,
heb ik me spontaan aangemeld bij het ‘Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig’. En
uiteindelijk hadden we succes! Provinciale Staten schoten het annexatieplan in
meerderheid af.
Ook ben ik voorzitter van Zuid-Oost Brabant Archeologisch Contact (ZOBAC). En in deze
tijd van het jaar niet te vergeten: lid van een carnavalsvereniging.
Peter wil bij onze heemkundekring het zgn. archeologisch surveilleren weer invoeren met
een kleine contactgroep van een zestal leden. Wie interesse heeft, neemt s.v.p. contact
op met de secretaris (info@drijehornick.nl)
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF

Ruim 54.000 bidprentjes of gedachtenisprentjes
DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK
Bidprentjes noemt men ook wel doods-, devotie- of gedachtenisprentjes en zijn vooral in
de Rooms-Katholieke kerk een traditie. De eerste bidprentjes verschenen in het midden
van de 17e eeuw. Tot circa 1730 werden vrijwel alle bidprentjes met de hand geschreven.
Het bidprentje is een geschreven of gedrukt plaatje waarop beknopte informatie over de
overledene staat en vaak wordt ook opgeroepen tot gebed.
De prentjes zijn een zeer gewaardeerde bron van informatie voor mensen die aan
genealogisch onderzoek doen, aangezien de overlijdensgegevens pas 50 jaar na
overlijden in de overheidsarchieven openbaar worden. Als iemand een stamboom wil
opzetten dan fungeren bidprentjes vaak als een waardevol, persoonlijk tijdsdocument.
Het prentje bevat immers vaak een stukje persoonlijke informatie over de overledene
zoals: naam, voornaam, plaats en datum van geboorte en plaats en datum van
overlijden. Was men gehuwd/gehuwd geweest dan staat ook de naam van de
(overleden) man of vrouw er op vermeld.

De voorkant van een prentje bestaat van oudsher uit een religieuze voorstelling.
In de 20e eeuw kwam het gebruik in zwang om op de voorzijde van het bidprentje
de foto van de overledene te drukken.
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De originele prentjes van onze heemkundekring worden alfabetisch opgeborgen in
speciaal daarvoor door de dorpswerkplaats gemaakte houten bakken. Verder worden ze
geregistreerd in een database. Binnenkort is via de website op te vragen van welke
personen we een prentje in ons archief hebben. Deze zijn natuurlijk altijd tijdens de
inloopuren (deze periode alleen op afspraak) door u te raadplegen.
Het oudste prentje in ons bestand is van de niet-Nuenenaar Petrus van Zandt en dateert
van 30 november 1821.

Het oudste prentje van een persoon die weliswaar niet in Nuenen is geboren, maar er wel
is gestorven, dateert van 21 maart 1840 en is van Christianus van Will,
pastoor in Nuenen van 1816 tot zijn dood in 1840

Het oudste prentje van iemand die èn in Nuenen is geboren èn er is gestorven is van
waarnemend burgemeester Waltherus Cuyten van 3 maart 1849.
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LIMERICK VAN GERARD DE LAAT
Ôvundklok
Hèij schuifelt mi ne stok dur de strôt
’t Gòt ‘m te slap dè makt ‘m kôd
Hèij kaffert en tiert
Foetert ók én sniert:
“Ik kom zoo vur de ôvundklok te lôt”.
U kunt deze limerick ook beluisteren
door op deze link te klikken: https://drijehornick.nl/project/ovundklok/

LIMERICK IN BRABANT(S)
Helaas hebben we de afgelopen maanden geen limerick van onze lezers ontvangen.
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
Veel succes.
Gerard de Laat

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 waarvan u denkt dat deze het leuk vinden om onze nieuwsbrief te ontvangen.
 Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, niet meer auteursrechtelijk beschermd zijn. En voor online publicatie van oude archief foto’s die nog wel
beschermd zijn, is ruim € 4 euro per foto redelijk . . . (uitspraak gerechtshof Den
Haag, mei 2020).

ONTVANGEN VERHALEN
EEN FAMILIEVERHAAL DOOR PETER VAN OVERBRUGGEN.
Vorig jaar kreeg ik de vraag of onze heemkundekring geïnteresseerd zou zijn in de
aanschaf van een familiekroniek over een oud-Nuenense: Dora van Neerven-de Rooij.
Deze Dorothea de Rooij, geboren op 6 augustus 1919 in Nuenen, als dochter van Jan
Francis de Rooij (smid), overleed kort vóór haar 100e verjaardag, op 6 april 2019 in
Boxmeer.
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Dora en Anna (haar oudere zus) de Rooij, park 25 in 1920 bij muziekkiosk

Op een foto uit 1920 zien we Dora als jong meisje staan naast haar 14 jaar oudere zus
Anna, aan het begin van het Park (Heieind), niet ver van hun ouderlijk huis. De kiosk is
later naar de andere zijde van het park verplaatst.
Zij had sinds haar huwelijk en vertrek uit Nuenen veel herinneringen aan haar geboorteplaats bewaard in eigen notities en verhalen, documenten en foto’s. Dat was de aanleiding voor haar kinderen om deze gegevens in een gedrukte kroniek samen te brengen,
ook als een postuum eerbetoon aan hun ouders. Het leek het bestuur van de heemkundekring een goed idee om een exemplaar van dat boek in haar bibliotheek op te nemen,
zodat geïnteresseerden er kennis van kunnen nemen.
De eerste drie hoofstukken vertellen de Nuenense voorgeschiedenis van Dorothea en het
gezin De Rooij. Dorothea, nicht van mijn vader en tantezegster van mijn grootmoeder
Geerdina van Overbruggen-de Rooij, behoort tot de bekende Nuenense familie De Rooij.
Zij is een nakomeling van stamvader Antonie de Rooij (1823-1886), en wel uit diens
tweede huwelijk met Dorothea van den Broek (1838-1911). Die laatste was een dochter
van Johannes Swinkels, brouwerskleinzoon uit Lieshout.

Een trotse Dorothea met de Bavaria-brouwer Peer Swinkels
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In 1941 verlaat Dorothea Nuenen, na haar huwelijk met Cor van Neerven. Deze ‘knappe
donkerharige man’ uit Venray had ze leren kennen via de plaatselijke kleermaker
Crooijmans. De Nuenense hoofdstukken bevatten mooie afbeeldingen en bijzondere
anekdotes, die voor oudere dorpsgenoten zeker herkenbaar zullen zijn.
En ………
Verder kreeg Peter van Overbruggen een aanbod van twee ingebonden jaargangen van
de Katholieke Illustratie (1915 en 1916), met de vraag of hij een bestemming wist. Velen
zullen zich die fraai (zwart-wit) geïllustreerde tijdschriften uit hun jeugd nog herinneren.
In deze uitgaven van 105 jaar geleden staan uitzonderlijk veel interessante fotoreportages over de Eerste Wereldoorlog. Verder talrijke verhalen en afbeeldingen over het
Rijke Roomsche Leven, ook uit onze regio. Peter heeft de schenkster van de lijvige
boeken, mevrouw Netty Goertzen, oud-inwoner van Nuenen, laten weten dat de heemkundekring als geïnteresseerde de tijdschriften in grote dank aanvaardt.
Enkele afbeeldingen ter illustratie in de veronderstelling dat onze leden er smullend in
zullen bladeren.
Uit de Katholieke Illustratie:
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UIT ONZE BIBLIOTHEEK
ONZE BIBLIOTHECARISSEN KOZEN DEZE MAAND VOOR U HET VOLGENDE BOEK UIT:
AUTEUR:
FOTO’S:

J.C. JEGERINGS
J.C. JEGERINGS

Zo mooi was Eindhoven
Een fotoboek van Klein-Eindhoven over de periode van 1900 – 1940, 1986
De titel van dit fotoboek over Klein-Eindhoven geeft
eigenlijk precies weer hoe de samensteller/schrijver
tegen het Eindhoven van 1900 tot 1940 aankijkt. Het
grote aantal niet eerder gepubliceerde foto’s heeft
betrekking op het gebied van Klein-Eindhoven van vóór
de annexatie in 1920.
Van bepaalde straten als de Demer, Rechtestraat,
Stratumseind en de Vrijstraat, en ook van de Markt zijn
relatief veel foto’s opgenomen. Dit niet alleen vanwege
het grote aanbod in verscheidenheid, maar ook vanwege de belangrijkheid van die straten, waar in feite de
meeste en de grootste veranderingen hebben plaatsgevonden.
Op de foto’s zijn niet alleen de straten te bekijken in
hun oude vormen, maar ook de architectuur van de
villa’s, de herenhuizen, de woonhuizen, winkels en
openbare gebouwen; ook de grote veranderingen in de
loop van ongeveer 40 jaar zijn op de foto’s af te lezen.
Het veranderde gezicht van de stad is zichtbaar geworden, maar zou na de oorlog nog
sterker wijzigen.
De foto’s geven een representatief beeld van een ommezwaai van een rustig dorp naar
een stad. Men kan de klederdracht uit die periode bekijken, de arbeid of de vervoersmiddelen, maar ook kan men welhaast zelf de sfeer proeven van het stadje dat
bescheiden, knus en gezellig toch met een jeugdig elan naar de volwassenheid springt.
Het dorp dat eeuwenlang kleinschalig was gebleven en vele jaren in de schaduw van de
grotere buurgemeenten leefde, werd door de industriële ontwikkelingen zo snel tot
verandering gedwongen, dat een annexatie (1920) een noodzaak werd.

ACTIVITEITEN VAN DERDEN
Brabants Erfgoed
Er zijn allerlei initiatieven via internet om musea en collecties te bekijken.
Kijk bijvoorbeeld eens op BrabantsErfgoed.nl of op
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/3853/bijdragen-over-taal-cultuur-enerfgoed
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Academisch Genootschap
AANMELDEN OL
voor leden
AANMELDEN OL
voor niet-leden
Betaling vooraf
via IDeal

Munten voor de veilige overtocht:
een Romeinse votiefvondst bij de Aabeek (Noord-Brabant) [NIEUW!]
In 2018 deden twee broers de ontdekking van hun leven. Na reconstructiewerkzaamheden van de oude rivierbedding van de Aabeek vonden ze met hun metaal detectoren
meer dan 100 Romeinse munten, waaronder vier perfect bewaarde ‘denarii’. Daarnaast
kwamen ook een haarspeld en een ringetje naar boven.
Nadat ze hun vondst melden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, besluit deze
laatste een opgraving van de vindplaats te organiseren. Na de opgraving en gedetailleerd
onderzoek werd het duidelijk dat de munten en andere voorwerpen als offers nabij de
Aabeek gedeponeerd waren.
De spreker zal in deze lezing ingaan op deze bijzondere vondst als ook de bredere
context errond schetsen. Zelf was de spreker bij het onderzoek van de votief-vondst
betrokken als numismatisch specialiste. De volledige rapportage over de muntvondst is
nog niet gepubliceerd.
De lezing zal allereerst ingaan op wanneer het offergebruik begon en wanneer het stopte,
welke munten er gevonden zijn en wat deze muntvondst ons kan vertellen over de
muntcirculatie te Nederland in de Romeinse tijd. Daarna belicht de lezing het offergebruik
in de Grieks-Romeinse Oudheid en de heiligheid van water voor de antieke mens. Aan de
hand van vergelijkende voorbeelden uit Europa, maar ook uit Nederland wordt duidelijk
gemaakt waarom we deze muntvondst identificeren als een votief-offer. Ten slotte wordt
in de lezing de vraag gesteld of de schijnbare selectie van muntafbeeldingen in deze
muntvondst een bepaalde religieuze betekenis heeft, hoe uniek deze afbeeldingsselectie
is, en hoe deze misschien zelfs teruggrijpt naar nog oudere voorouderlijke gebruiken.
Over de spreker
Liesbeth Claes is universitair docent, sectie Oude Geschiedenis, Universiteit Leiden.
Online bijeenkomsten
Informatie over hoe men vanuit huis via internet een AG-lezing kan volgen, vindt u
hier: https://ag-eindhoven.nl/ag-online-presenteren-en-vergaderen
Zorg er in ieder geval voor dat u de gratis zoom.us app op computer, met camera en
microfoon, of smartphone heeft gedownload.
U bent welkom deel te nemen aan AG-lezing online. Als u zich aanmeldt met de aanmeldknop linksboven aan deze pagina, dan versturen we de Zoom inlogcode kort na de
sluiting van het aanmelden.
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Beste leden en bestuursleden,
Een bijzonder nieuwtje dit keer. Onze collega Emiel Verwijst, van het team foto en film
van het BHIC, tipte het Nationaal Monument Kamp Vught over bijzondere filmbeelden
van de herdenking in 1946 van oud-gevangenen in Vught, die hij zelf inkleurde.
"Bijzonder, ook omdat er zo weinig bewegend beeld is van Kamp Vught", aldus Jeroen
van den Eijnde, directeur Nationaal Monument Kamp Vught.

In de film loopt
een grote groep
mensen door de
straten van Vught
en passeert het
bord 'Bewaringsen
interneringskamp'
op het
kampterrein. Na
de bevrijding van
Zuid-Nederland
werd dit in gebruik
genomen voor de
internering van de
van collaboratie
verdachte
Nederlanders.

In een volgend filmbeeld leggen bezoekers kransen op de voormalige fusilladeplaats,
waar kort na de oorlog een groot houten kruis werd opgericht door omwonenden. De
oud-gevangenen zijn deels in hun oude kamppakken gekleed.
Graag verwijs ik u via onderstaande link naar het nieuwsbericht waarin u de
oorspronkelijke zwart-wit Polygoonfilm 8 vindt én de gekleurde film. Wij zouden het fijn
vinden als u aan dit bijzondere nieuws aandacht wilt schenken via uw kanalen en
website. In de bijlage daarom ook nog wat stills uit de film en het bericht.
https://www.bhic.nl/nieuws/filmbeelden-van-herdenking-1946-in-vught-nu-in-kleur
Als u interesse heeft in de filmbeelden dan
kunt u contact opnemen met Nationaal
Monument Kamp Vught, via email: info@nmkampvught.nl
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact
met mij op.
Margot America, Communicatie
Postbus 81, 5201 AB ’s-Hertogenbosch
Telefoon 073 681 85 00

20

Website http://www.bhic.nl
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