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VAN HET BESTUUR 

Website 

Op onze, sinds 1 november j.l. vernieuwde, website is steeds meer te lezen en te 

bekijken.  

Naast het verder invoeren van onze collecties: objecten (ca. 600 stuks), foto’s (ca. 2.400 

stuks), zijn we nu ook gestart om historische verhalen te (her)schrijven en op de website 

te plaatsen.  

Zo zijn er in maart de volgende artikelen op onze website geplaatst: 

* St. Andrieskerk, te vinden onder de button MONUMENTEN en vervolgens onder    

   BIJZONDERE OBJECTEN. 

* Fam. Wosky in Nuenen, te vinden onder de button BIJZONDERE MENSEN 

Kijk dus regelmatig op de website naar de rubrieken BIJZONDERE MENSEN, BIJZONDERE 

OBJECTEN,  BIJZONDERE ORGANISATIES én natuurlijk de CANON NGN200. Elke week 

wordt een nieuw canonvenster op onze website geplaatst totdat na 50 vensters de canon 

van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1821-2021 compleet is! 

  

Algemene Ledenvergadering 2021 

De leden kunnen vanaf 25 maart tot en met 11 april a.s. de video bekijken waarop de 

bestuursleden de documenten met betrekking tot de algemene Ledenvergadering 2021 

toelichten. De leden hebben de documenten per mail toegezonden gekregen evenals de 

link naar de video. We zien de reacties van onze leden graag vóór 12 april a.s. tegemoet.  
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Heemhuis                                                                                                       

Vanwege het coronavirus is het Heemhuis voorlopig tot en met 20 april 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   

 

Ontwikkeling ledenbestand 

In maart 2021 is er een nieuw lid bijgekomen: mevr. Leny van den Brekel. 

We hopen dat het lidmaatschap haar veel voldoening en plezier zal brengen.   

Na deze mutatie staat de teller op 264 leden.   

 

Werkgroep Archeologie & Monumenten 

In januari en februari j.l. hebben we een oproep geplaatst voor leden die zich willen 

aansluiten bij de werkgroep Archeologie & Monumenten. Nadien hebben zich zes leden 

gemeld voor deze werkgroep. De groep telt in totaal nu negen leden. Dit is een aantal 

waar je iets mee kunt organiseren. Bedankt nieuwe werkgroepleden, en veel succes 

gewenst. We hopen nog veel van jullie werkzaamheden te kunnen vernemen. 

 

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 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. Zo selecteerde ons lid 

Jan Cunnen voor u de artikelen die we op pagina 14-15 vermelden.  

 

Andere activiteiten 

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

 

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 bijzon-

dere 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.    

 

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. 
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ONTVANGEN NIEUW BOEK  VOOR ONZE BIBLIOTHEEK 

VAN: HERMAN BULLE 

 

Collectie glasnegatieven van Jan de Kruijff in document opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan de Kruijff liet in 1888 een nieuwe linnenfabriek bouwen. Die nieuwe fabriek, onder de 

naam ‘H.C. van Hoven - Linnenfabriek’, is het nog steeds bestaande gebouw dat vanaf 1972 

bekend zou worden als galerie ’t Weefhuis.  

 

 
 

H.C. van Hoven - Linnenfabriek 

 

De zoon van Jan, Jan jr., kreeg rond 1900 een fototoestel, waarmee hij vele foto’s maakte 

in de periode 1900-1920. Foto’s van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, familiefoto’s, maar 

ook foto’s van zijn opleiding op de Hogere Textielschool in Enschede, van zijn reis naar 

Nederlands-Indië en foto’s van zijn diensttijd tijdens de mobilisatie in de jaren 1915 tot 

1919 in West-Brabant. 
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Joost de Kruijff, de zoon van de fotograaf, 

benaderde ons als heemkundekring in 2017 

met het aanbod de negatieven van deze 

foto’s te beheren, waar we natuurlijk van 

harte mee instemden. De collectie bestaat uit 

bijna 300 glasnegatieven van 13 bij 18 

centimeter die vaak van verrassend hoge 

kwaliteit zijn. Bovendien heeft de fotograaf 

veel later een uitgebreid commentaar 

geschreven bij deze foto’s, waarmee ze 

historisch erg waardevol zijn geworden.  

 

 

We hebben een document samengesteld waarbij deze foto’s bij het document zijn gevoegd 

onder de titel ‘Jan de Kruijff, autobiografische vertellingen aan de hand van foto’s (Nuenen 

5 augustus 1887- Nuenen 19 april 1978)’. Dit document is opgenomen in de bibliotheek van 

De Drijehornick in het Heemhuis, zodat het voor iedereen toegankelijk is.  

 

 

GEKIEKT  

UIT ONZE FOTOCOLLECTIE    

Op de foto: Johanna Beenen – Brokke achter de plattebuiskachel in haar huisje aan de 

Broekdijk. Ze is geboren in Ginneken/Bavel op 23 juni 1853, getrouwd in 1883 met 

Cornelis Beenen, kregen vijf kinderen en is gestorven op 4 november 1945 (meer 

informatie hierover is in ons archief te vinden). 

 

 

 



                                                                                            5 

 

EVEN VOORSTELLEN 

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

         

INTERVIEW: RUUD BOVENS 

 

 

 

Piet en zijn vrouw Anita wonen bij hun voormalig 

bedrijfspand aan Den Binnen op Eeneind. Het 

interview wordt afgenomen in de werkkamer van 

Piet. Daar blijkt al meteen welke hobby’s Piet 

beoefent.     

 

Jeugd 

Piet (Petrus Joannes Maria) van de Laar is geboren in 

1949 in Geldrop als oudste in een gezin met vier 

kinderen. Hij kreeg nog drie zusjes. Vader Wim was 

afkomstig uit Hulst en moeder uit Zesgehuchten. 

Voor de ingewijden: Hulst is een buurtschap van 

Geldrop. Hulst behoorde tot 1921 bij de gemeente 

Zesgehuchten. Daarna is het met de andere vijf 

gehuchten samengevoegd met Geldrop.  

Vader Wim was werkzaam bij landbouwmachine-

fabriek Zweegers in Geldrop. Daarnaast had hij een 

eigen bedrijf in metaalbewerking in Geldrop. 

 

 

 

 

 

 
Werkplaats van Pa Van de Laar in de Heggestraat in Geldrop; Piet helemaal rechts 
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Vanwege uitbreidingsperikelen van het St. Anna Ziekenhuis moest er een andere 

woonruimte gezocht worden. Deze werd gevonden op het Eeneind. Aldus verhuist het 

gezin Van de Laar juli 1961 naar het Eeneind. Zo komt Piet op elfjarige leeftijd met het 

gezin en hun bedrijf (parttime) op Eeneind terecht. Piet had toen ook de lagere school 

verlaten om in september te starten met de opleiding voor metaalbewerker op de 

Tweede Technische School in Eindhoven aan de Piuslaan. 

 

Aan de slag 

Piet gaat op 1 augustus 1964 aan de slag als machinebankwerker bij 

landbouwmachinefabriek Gebr. de Rooij in Nuenen. Het is zijn eerste baan. Na zijn baan 

bij de Rooij gaat hij in Oirschot werken in de metaalafdeling bij bouwbedrijf Van 

Leeuwen. Deze afdeling werd overgenomen door Smulders-Liebregts uit Gerwen die toen 

startte in een boerderij aan het Langlaar. Piet komt thuis te zitten in de WW. Dat vindt 

hij maar niets. Hij gaat als achttienjarige thuis aan de slag. Het is dan 1967. Na enige 

maanden zegt Wim “als jij thuis kunt blijven werken, dan stop ik ook bij Zweegers en 

beginnen we samen het bedrijf als volledige dagtaak”.  

Piet volgt de avondschool tot en met zijn 23e jaar. Hij klimt tijdens de opleiding op van 

aspirant-bankwerker tot gezel en vervolgens tot meester, het hoogst haalbare in het vak. 

Zijn vader heeft het parttime bedrijf inmiddels opgebouwd tot het gerenommeerde 

bedrijf W. v.d. Laar Smederij op Eeneind. In deze periode was een van de beste klanten 

Smulders uit Gerwen. Voor de wenteltrappen die daar gemaakt werden, werden de 

tredendragers geknipt en gezet. Deze werden met duizenden tegelijk gemaakt. Piet leert 

de praktijk nog intensiever kennen en met name ook het klantvriendelijk meedenken 

naar oplossingen. Door diverse omstandigheden moet er afscheid genomen worden van 

het personeel en dreigt een faillissement. 

Piet neemt het bedrijf van zijn vader in 1981 over en kan na negen maanden zijn oud-

collega Ben de Win weer in dienst nemen. Na een paar jaar wordt over het bestaande 

bedrijf een nieuwe hal gebouwd. Gestaag groeit het bedrijf weer naar een 20-tal 

personen op de loonlijst, waaronder zijn vrouw Anita op de administratie. En dan wordt 

de naam van het bedrijf Van de Laar Metaal B.V. Eind jaren 80 wordt het bedrijf geheel 

verbouwd en uitgebreid met een nieuwe hal en kantoor aan Den Binnen. Ook wordt daar 

een woonhuis gebouwd waar hij nu nog steeds in woont. Piet vertelt dat er veel 

vakmanschap nodig is om zo’n bedrijf op te bouwen. Dus wordt er veel van zijn 

personeel door het bedrijf zelf opgeleid. Soms is er ook toeval in het spel. Zo vertelt Piet 

dat er wel eens een nieuwe klant ’s avonds laat aanklopte met een probleem. Door zijn 

directe hulp werd het een van zijn beste klanten. 

Een deel van zijn klanten werkte o.a. voor bedrijven uit het buitenland. Daarvoor werden 

opdrachten op locatie besproken zoals in Parijs en Hannover. Daar werden ooit 

toezeggingen gedaan “dat maken we wel”. Maar dan was er wel eens een probleem dat 

diverse tekenbureaus geen mogelijkheid zagen om het te realiseren. Maar door de 

constructie aan te passen, kon het toch gerealiseerd worden. Door aandacht en tijd te 

besteden aan zo’n verzoek én doorzettingsvermogen lukte het Piet en zijn collegae om 

zo’n klus, die concurrenten niet voor elkaar kregen, te klaren. Dat werden dan bedrijven 

die door zo’n prestatie voorgoed gewonnen waren als klant van Van de Laar Metaal B.V. 

Dat Piet van vele markten thuis is, bleek wel toen hij geen project- en calculatiesysteem 

op maat vond voor zijn projecten in de metaalsector. Hij ging zelf aan de slag en liet de 

software schrijven voor zijn bedrijf.  

Op zijn 51e jaar draagt hij het bedrijf over aan zijn bedrijfsleider Harold Spaan die het 

verder voortzet onder de naam Spaan Metaal.      

 

Gezin 

Piet leert zijn vrouw Anita in Nuenen kennen. De eerste jaren wonen ze in een woning op 

het Steenoventerrein. Daar worden hun twee kinderen Christel en Wim geboren.  
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Daarna verhuist het gezin naar de 

ouderlijke woning van Piet. Dat is 

naast café-zaal Schellens waar Piet in 

zijn jeugd al werkte als frietbakker 

en later ook achter de bar en disco 

vele uren klaar stond om te helpen.  

Daar is ondertussen ook het bedrijf 

van Piet gevestigd. Dit is hetzelfde 

terrein waar zijn vader begon met 

een bedrijf toen hij naar het Eeneind 

verhuisde.  

 

 
 

 
    Piet met carnaval achter de tap bij Schellens 
 

In 2018 werden Anita en Piet de trotse oma en opa van kleinzoon Bram. Piet en Anita 

wonen al heel lang op Eeneind en Piet hoopt ondanks de vele veranderingen nog lang te 

mogen wonen op ‘zijn’ Eeneind.  

 

Bedrijvigheid 

Op Eeneind is heel wat industrie gevestigd. Piet verklaart dit door het aanleggen van de  

spoorlijn Eindhoven-Venlo en de bouw van het station in de 19e eeuw. Dit voorzag in 

gemakkelijke aan- en afvoer voor industrie. De rijkere industriëlen uit het westen van het 

land zagen hier hun kans liggen om in deze ‘goedkope’ omgeving hun bedrijven te 

vestigen. Zo werden een steenfabriek en aan de Stationsweg een weverij en 

textielfabriek opgericht. Het bracht veel bedrijvigheid. 

Ook Philips vestigde er een afdeling van de Lichtgroep en van Elcoma.   

 

Stoppen met werken? 

Op zijn 51e verkocht Piet zijn bedrijf. Wat ging Piet nu doen met zijn vrije tijd? Al tijdens 

de periode dat Piet het bedrijf leidde, was hij intensief betrokken bij bijna alles wat 

Eeneind aanging. Hij had al zoveel hobby‘s dat hij voordat hij gestopt was met zijn 

bedrijf al tijd tekortkwam. Zo is hij van jongs af aan een fervent fotograaf. Piet vertelt 

dat een vriend van zijn vader fotografeerde en dat hem dat heel erg aansprak. Inmiddels 

heeft hij een behoorlijke fotocollectie opgebouwd, voornamelijk met foto’s van Eeneind. 

Ook interesseerde hij zich al vroeg voor de stamboom van zijn familie. Kortom, zijn 

werkkamer lijkt op een klein ‘Heemhuis’. De wanden hangen vol met attributen die zijn 

hobby’s verraden. Maar wat doet die Kruisboog daar nu? Bij de gildes schiet men met 

geweer en kruisboog. De Sint Antoniusschut schiet overwegend met geweer. Enkele 

gildebroeders schieten ook met kruisboog. 

 

Hobby’s 

Hobby‘s heeft Piet altijd weten te combineren met lidmaatschappen van verenigingen en 

vaak ook met bestuursfuncties van die verenigingen. Het zijn te veel hobby‘s om op te 

noemen, maar ik zal toch een poging wagen.  

Piet is binnenkort 60 jaar lid van de voetbalvereniging EMK en ook al lang bestuurslid.  

Hij was redacteur van clubblad ‘Het Schakeltje’ en verzorgde mede de jeugdkampen in 

de  eerste 25 jaar. Deze jeugdkampen worden nog steeds gehouden.  
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Oud EMK, Piet staat bovenste rij, derde van links 

 

Ook is hij al meer dan 40 jaar lid van de St.Antoniusschutterij Eeneind-Opwetten, waar 

hij tot vijf maal toe het koningschap wist te behalen. Voorts is hij al meer dan 20 jaar lid 

van de wijkraad Eeneind waarvan hij tevens penningmeester/secretaris is. Hij schrijft al 

vele jaren in het maandblad Enode waarvan hij ook redacteur is en tot voor kort ook nog 

de opzet verzorgde.  

Hij organiseert ook mede de Kindermiddag met carnaval en de Cultuurdag met Pasen 

waar hij ooit zelfs toneelspeler is geweest. 
 

 

        
 
 

            
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Piet als toneelspeler 
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Voor Nuenen was hij politiek actief bij ‘lijst Kuijten’ en later ‘Verenigd Nuenen c.a. waar 

hij zelfs nog lijsttrekker was. 

In het Gildewezen is hij al 15 jaar actief voor District Kring Kempenland als lid van de 

SAT Commissie en hiervoor is hij ook afgevaardigde voor de Federatie SAT van Noord-

Brabant (overkoepelende organisatie van meer dan 200 gilden en schutterijen in zes 

districten). Dit houdt in het regelen en organiseren van activiteiten op het gebied van 

Studie Archief en Tentoonstellingen op Kringgildedagen en de Hoofdliedendag in de Sint 

Jan en het Provinciehuis in Den Bosch. En archiefwerk voor ‘slapende gildes’.  

Ook werkt hij mee aan het digitaliseren van het archief van de gildes en de Stichting 

Outer en Heard in het RHCe te Eindhoven. 

 

Piet heeft voor al zijn vrijwilligerswerk een koninklijke onderscheiding, een Gouden KNVB 

speld en een bronzen onderscheiding van de gemeente ontvangen. 

 

Tenslotte, ja, ook bij de heemkundekring is Piet geen onbekende. Hij is jarenlang lid en  

zit in de werkgroep Bijnamen (Immaterieel Erfgoed). En natuurlijk vertegenwoordigt hij 

daarin Eeneind met veel verve. Ook staat hij altijd meteen klaar als er een technische 

klus is te klaren in het Heemhuis. Kortom, Piet van de Laar is een zeer waardevol lid van  

heemkundekring De Drijehornick!     

 

ONTVANGEN STUKKEN 

Van Rini Geven ontvingen we deze maand een haarschilderij. Het is een haarschilderij  

ter ere van Maria van Rooij-Vogels uit Nederwetten.  

 

 

In de hoeken van het ‘schilderij’ zijn kleine haarlokjes bevestigd. 
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Al eerder kregen we een haarschilderij (ter ere van Martina Donkers uit Gerwen) dat nu 

in ons archief zit. Zie daarover het artikel van Hans Korpershoek in bijgaande Drijehor-

nickels uit 2016, blz. 10 e.v.  

https://drijehornick.nl/wp-content/uploads/2020/02/dh-2016-1.pdf 

 

 

GEBOORTEKAARTJES 
 

Weet u nog vorig jaar 12 september? Dat was zaterdag de 

inleverdag van geboortekaartjes en bidprentjes bij de 

heemkundekring. Hoe staat het er nu mee? U ziet dat ons 

lid Netty de Laat druk bezig is met de geboortekaartjes. 

Ze heeft er al ruim 750 geregistreerd.   

 

En hoe het met de 

bidprentjes gaat? 

Daar is ons lid Joke van 

Ouwerkerk–van Eck ook 

druk mee bezig. Na 

september 2020 heeft 

ze er al weer honderden 

geregistreerd. Nog 

steeds krijgen we 

regelmatig bidprentjes 

aangeboden.  

 
           Netty de Laat 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 
 

Archeologische vondsten bij het voormalige Klooster Hooidonk in Nederwetten 

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

 

 

 

Rood aardewerken olielampje en zalfpotje uit 

de 15de eeuw, gevonden tijdens opgravingen 

in 1953. De vondsten werden gedaan bij het  

zoeken naar fundamenten van de voormalige  

kloosterkapel. 

 

 

 

              

  Oliekan  van bruin steengoed uit de 15de eeuw,   

    gevonden bij opgravingen in 1953. 

 

 

 

 

 

 

Steengoed schenkkan, niet gerestaureerd,  

uit begin 15de eeuw, gevonden door kano- 

vaarders in 1977 bij laag water in de Dommel  

ter hoogte van de sluis bij Hooidonk.  

 

 

 

 

 

  

 

Een deels gerestaureerd aardewerken kookpotje uit de 

17de eeuw. In 1953  gevonden in de Dommel bij het 

voormalige Klooster.   

 

 

 

 

 

 

Rijk bewerkte steengoed bierpul uit de  

16de eeuw, gevonden in 1966.  

Afbeelding: een priestergewaad. 
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INGEZONDEN ARTIKEL 

VAN FRANK VAN DEN HEUVEL ONTVINGEN WE ONDERSTAANDE OVERDENKING …. 

Klok is macht: van Charley Chaplin tot Grapperhaus 

Zalig de jaren dat we rond deze tijd ons nationale debat over zin en onzin van de 

zomertijd hadden. De discussies over de (avond)klok zijn inmiddels een stuk grimmiger, 

waarbij termen als ‘spoedappèl’, ‘noodwet’ en ‘juridisch broddelwerk’ krant en parlement 

beheersen. De klok, het beheersen van tijd en ritme, is al langer een machtsfactor in de 

wereld. 

In overzichtelijke jaren was de discussie over wel of geen zomertijd, het verzetten van de 

klok, een seizoensbezigheid in de categorie Zwarte Piet, vuurwerk en Gouden Koets. 

Door het verzetten van de klok zouden koeien in de war raken en boeren lieten van zich 

horen. Na een week was de discussie voorbij. De avondklok is anders. Daar raken 

ménsen van in de war. Natuurlijk door de herinnering aan de oorlog, maar meer. Mensen 

willen niet iedere avond op stap, maar willen dit wel moeten kunnen. Vrijheidsbeperking 

dus. Overigens is er tegenwoordig na negen uur ’s avonds weinig te beleven. 

Onderliggend is er iets anders aan de hand. De klok geeft iets van beheersbaarheid, van 

macht, van sturing, van het bepalen van het ritme wanneer iets wel kan en wanneer 

niet. Tijd wordt ook wel de ‘vierde dimensie’ genoemd; naast lengte, breedte en hoogte. 

En als we teruggaan in de geschiedenis, dan zien we dat er steeds een bepaalde 

‘machtige speler’ is die de baas is over de klok. Juliaanse (Julius Caesar) en Gregoriaanse 

(paus Gregorius XIII) kalenders hebben met hun indeling van het jaar eeuwen geleden al 

de toon gezet. In Nederland hadden we tot 1909 vele tijdzones, want ieder dorp had zijn 

eigen tijd. De kerkklok in dorp of stad was hier maatgevend. Het geeft aan hoe de kerk 

in die tijd nog macht, invloed, had. De Spoorwegen werden gek van deze variatie en 

bewerkstelligden één tijd voor heel Nederland. Overgang van de macht van kerk naar 

spoor? De Spoorwegen kozen voor deze ene tijd de Amsterdamse tijd. Randstedelijke 

dominantie? Tot 1940, want toen werd Nederland bezet door Duitsland en gingen we 

over op de Berlijnse tijd. Klok is macht! Na kerk, Spoorwegen en Amsterdam was het nu 

de bezetter die ons ritme bepaalde. Interessant is dat een land als Spanje in die tijd, 

Franco was een bondgenoot van Hitler, ook overging op de Berlijnse tijd, terwijl het land 

veel verder westwaarts ligt. Nederland heeft nog steeds de Berlijnse tijd en dat is prima. 

De discussie over de zomertijd is inmiddels een zaak van de Europese Unie geworden. 

Daarmee zien we dat de dominantie van hoofdsteden, en Greenwich, definitief naar 

Brussel gegaan is. Terug naar de avondklok. Deze is een boeiende strijd geworden van 

de Trias Politica; de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De uitvoerende 

macht (kabinet) kreeg de avondklok gerealiseerd na strijd in het parlement (wetgevende 

macht). De rechterlijke macht noemde het juridisch bouwwerk zwak en haalde de 

avondklok onderuit. Meteen gaat de uitvoerende macht op zelden eerder vertoonde wijze 

aan de slag met een noodwet, die binnen twee dagen door het parlement gaat. Wie 

spreekt nog over de trage wetgevingsprocessen? En toch is dit alles geen juridisch 

vraagstuk. Met de introductie van de prikklok wisten de fabrieksdirecteuren in de 19e 

eeuw dat ze macht hadden over de arbeiders, over hun werk, over hun aanwezigheid. 

Het was een breuk met de agrarische wereld van de vele duizenden jaren daarvoor. 

Natuurlijk kende deze ook een ritme, maar minder dwangmatig. Het was het ritme van 

de seizoenen en niet van de uren. Een wezenlijk verschil. Met de prikklok van de 

Industriële Revolutie en het werk aan de lopende band in de fabriek, werden mensen 

onderdeel van het productieproces in plaats van regisseur. Perfect weergegeven in de 

film Modern Times van Charley Chaplin. Overigens veranderde de kantooromgeving in de 

twintigste eeuw niet zo heel veel. De werktijden bleven hetzelfde. Het is dus een 

sociologisch, politiek, maatschappelijk vraagstuk. En dat is wat mensen tegenstaat. Veel 

is mensen afgepakt afgelopen jaar, maar het afpakken van de klok, de tijd, gaat over 

meer. In combinatie met het thuiswerken, waardoor kantoor- en privétijd volledig door 

elkaar heen lopen.  
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Het is deze cesuur, dit ritme van klok en tijd dat mensen ontregelt, dat pijn doet. Het 

leidt tot opstandigheid. Vorige week was ik op een avond pas om 21.07 uur thuis. 

Heerlijk. Ik heb de klok getrotseerd. Hoe klein ook. Het voelt als een verzetsdaad tegen 

de macht van de klok.  

FRANK VAN DEN HEUVEL IS WERKZAAM OP HET GEBIED VAN PUBLIC AFFAIRS & TOEZICHT 

 

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   

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  
 
           

 Graânieums          

 Mi léntekriebels in hun gemoewd 
 Zôchte ze moj bloejend zómmergoewd 
 Veul plèntjes bekeejke 

 De bluumkes vergleejke 

 Toch wir graânieums: “Die doewn’t âlt goewd” 

 

 

U kunt deze limerick ook beluisteren  

door op deze link te klikken: https://drijehornick.nl/project/graanieums/ 

 

 

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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UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

ONZE BIBLIOTHECARISSEN KOZEN DEZE MAAND VOOR U HET VOLGENDE BOEK UIT: 

 

AUTEUR: T. DUFFHUES 

Voor een betere toekomst 1896 - 1996 

Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en 

gezin, 1996 
 

In 1896 is de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond opgericht. In dit boek is de 

geschiedenis van de NCB vastgelegd. De schrijver presenteert de NCB als een agrarische 

beweging die zowel economische, politieke als sociaal-

culturele functies vervult voor de achterban: de 

overwegend katholieke agrarische bevolking in Noord-

Brabant en in delen van de provincies Zeeland en 

Gelderland. 

Twee idealen zijn honderd jaar lang drijfveer geweest van 

het werk van de NCB: het behoud van zoveel mogelijk 

agrarische gezinsbedrijven en het zoeken van een even-

wicht tussen de technische en economische vooruitgang 

op het agrarisch bedrijf en het ‘levensgeluk’ van de 

agrarische gezinnen.  

De auteur beschrijft per periode hoe de NCB deze 

uitgangspunten praktisch heeft vertaald in zijn werk. In dit 

kader passeren veel onderwerpen de revue, variërend van 

oogstdankfeesten tot politieke acties. 

‘Voor een betere toekomst’ biedt meer dan een 

levensbeschrijving van de NCB. Het is tegelijkertijd een  

boek over honderd jaar agrarisch bedrijf en platteland.  

Bovenal verbindt de auteur de geschiedenis van de NCB met het ‘leven van alle dag’ van 

vier à vijf generaties boeren en boerinnen. 

 

 

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:  

De Koerier van Brabants Heem maart 2021:  

Met artikelen waarmee ook wij als heemkundekring begaan zijn 

- Corona en de heemkundekringen 

- Jubileumboek immaterieel erfgoed 

- Op de bres voor de Brabantse boerderij 

- Passementen een verdwenen beroep 

Alle artikelen zijn ook digital te lezen, ga dan naar: 
https://www.brabantsheem.nl/de-koerier-88-van-passementwerker-tot-de-boerderijpluim/ 
 

D’n Effer uit Liessent 

-  Een schitterend Kerstverhaal in Liessents dialect genaamd: 

   Van Rooij naar Liessent   

   Wel een beetje laat kerstverhaal maar: Moet je lezen  
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Heemkronyk Heeze-Leende-Zesgehuchten 

Deel 4 van: Brandbestrijding in Heeze  

 

Heemschild St. Oedenrode 

Speciale uitgave ter ere van de kunstschilder Pieter de Jong 

 

Gemerts Heem 

Ieder die geïnteresseerd is in de historie van Gemert vanaf 11e eeuw 

 

In Brabant 

- Nostalgie Boerenbondmuseum 

- Filips de Goede ’s-Hertogenbosch (1430 1438) 

- Humor in Brabant (meer dan de moeite waard) 

- Totstandkoming van Zuider Waterlinie 

- Besmettelijke ziekten en vaccinaties 

- De Joden in Brabant 

 

2021 Jaar van het Brabants kloosterleven 

Veel mooie digitale verhalen om in deze coronatijd te lezen: 

https://brabantskloosterleven.nl/kloosterjaar/  

 

 

 

 

 

 
 

Ons mooie Heemhuis waar we hopelijk snel weer van en in kunnen genieten 

 

 


