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VAN HET BESTUUR 

Algemene Ledenvergadering 2021 

De leden hebben tot 11 april j.l. hun stem kunnen uitbrengen op de zes voorstellen van 

het bestuur die het in de Algemene Leden Vergadering 2021 heeft gedaan. Alle inge-

diende stemformulieren (29 stuks) geven op alle zes de voostellen een JA. Dit houdt in 

dat alle voorstellen zijn aangenomen. Met dank aan deze leden.   

Een van deze voostellen betrof een nieuw bestuurslid Jan van Stiphout. We kunnen hem 

dan ook feliciteren met de benoeming tot bestuurslid met de functie van penningmeester 

en wensen hem veel succes en voldoening in deze functie toe.  

 

Piet van den Heuvel feliciteert zijn opvolger Jan van Stiphout 
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In memoriam Cor Aalberts 

Begin april bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerd 

lid en tevens webmaster. We zijn Cor Aalberts heel veel dank verschuldigd voor zijn 

enorme inzet voor onze vereniging, voor zijn goede ideeën en voor de vernieuwing van 

onze website die hij vorig jaar voor zijn rekening nam. Hij is 70 jaar geworden.  

We wensen familie en vrienden veel sterkte en troost toe bij het verwerken van dit 

verlies.   

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 is er in april het volgende artikel op onze website geplaatst: 

 

* De Schoteldonkse Hoeve in Nederwetten, te vinden onder de button MONUMENTEN  

   en vervolgens onder BIJZONDERE OBJECTEN. 

 

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! 

  

Heemhuis                                                                                                       

Vanwege het coronavirus is het Heemhuis voorlopig op afspraak te bezoeken.  

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

materiaal gelieve een afspraak te maken via info@drijehornick.nl of tel. 040-2838472.  

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   

 

Tijdschrift Drijhornickels 

 

Het themanummer van de Drijehornickels dat in het teken 

staat van Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar zal eind 

mei/begin juni verschijnen. In het themanummer ‘Nuenen-

Gerwen-Nederwetten 200 jaar één gemeente’ staan 

interessante artikelen over het ontstaan en de verdere 

ontwikkeling van onze gemeente. Zo is er de publicatie van 

de ‘geboorte-acte’ van de gemeente Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten: het Koninklijk Besluit van 17 augustus 1819 

tot splitsing van de gemeente Nederwetten en Eckart. Eckart 

gaat samen met Woensel. Nederwetten gaat samen met 

Nuenen-Gerwen en aldus is de vorming van de gemeente 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821 een feit! 

Het Proces verbaal van de eerste raadsvergadering van de 

nieuwe gemeente op 1 januari 1821 onder voorzitterschap 

van schout of burgemeester Jan van Hoven in het raadhuis 

aan de Beekstraat wordt gepresenteerd. En aandacht is er 

voor de behandeling in de raadsvergadering van de verordening om de ‘ineensmelting’ 

van de twee voormalige gemeenten ‘op een gemakkelijke en billijke manier’ te regelen. 

Daarnaast passeren veel wetenswaardigheden uit de rijke historie van onze gemeente de 

revue in deze bijzondere uitgave.  
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Het is de bedoeling dat heemkundekring De Drijehornick dit speciale themanummer, 

naast verspreiding onder onze leden en begunstigers, in een grote oplage gratis ter 

beschikking stelt aan alle geïnteresseerde inwoners. In Nuenen, Gerwen en op het 

Eeneind zullen op diverse plaatsen de themanummers afgehaald kunnen worden. Omdat 

Nederwetten de ‘aanleiding’ is tot het ontstaan 200 jaar geleden van de huidige 

gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten (Nederwetten ging 200 jaar geleden samen 

met Nuenen-Gerwen) zal het themanummer in Nederwetten huis-aan-huis verspreid 

gaan worden. 

Archeologische opgravingen aan het Witte Hondpad 

Op 26 april j.l. is VUhbs archeologie gestart met een kleine opgraving aan het Witte 

Hondpad te Nuenen. In 2017 is hier tijdens het proefsleuvenonderzoek een kuil 

opgegraven waarin een grote hoeveelheid aardewerk en metaal was gedeponeerd. De 

vondsten kunnen worden gerelateerd aan de tiendschuur die hier gelegen moet hebben. 

Mogelijk zijn ze begraven in het kader van oorlogshandelingen in de 15e of 16e eeuw. 

Uiteraard is de kans klein dat we nog eens zulke bijzondere vondsten aantreffen, maar 

hopelijk wordt het wel een interessante opgraving. 

 

Enkele leden van onze werkgroep Archeologie & Monumenten (WAM) waren erbij 

aanwezig.  

 
 

Peter van Ierlant [foto: Remmet van Luttervelt] 

 

 

Ontwikkeling ledenbestand 

In april 2021 is er een nieuw lid bijgekomen: Carel Haisma. 

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

Helaas ook een lid overleden: Cor Aalberts.  

Na deze mutaties staat de teller op 264 leden.   

 

 



                                                                                               4 

 

AGENDA 2021 

Lezingen 

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

organiseren. Dat onze heemkundekringlezingen in deze coronatijd geen doorgang 

kunnen vinden is jammer, maar dat kan niet anders. 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 11 vermelden.  

 

Andere activiteiten 

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

 

OPROEPEN 

Webmaster 

Op korte termijn zoeken we een webmaster ter uitbreiding van ons team webmasters. 

Hij/zij zal samen met een collega onze website onderhouden (WordPress). 

Het tijdsbeslag zal enkele uren per week bedragen.  

 

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 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. 

 

Open Monumenten Dag 

 
 

 

Beste lezers,  

12 september willen we in het kader van OMD en NGN 200 een fietstocht organiseren 

langs bijzondere gebouwen uit de geschiedenis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten van 

de afgelopen 200 jaar. 

Daarvoor hebben we nog wat meedenkers nodig in de voorbereiding en uitvoerders op de 

dag zelf. Graag aanmelden via info@drijehornick.nl 
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EVEN VOORSTELLEN 

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

tevens nieuw bestuurslid: 

         

INTERVIEW: RUUD BOVENS 

 

Jan is geboren en getogen in Nederwetten. In 

1947 zag hij het daglicht vlak na de geboorte 

van zijn tweelingzusje. Jan is daarmee het derde 

kind uit het gezin van zes kinderen. Vader is 

geboren in Erp en moeder in Sint Oedenrode. Na 

hun huwelijk vestigden zij zich in Nederwetten 

en zijn daar levenslang blijven wonen. Nadat Jan 

de lagere school in Nederwetten heeft gevolgd 

(twee leerjaren in één klas; de school had dus 

totaal drie klassen), gaat Jan naar de ULO in 

Eindhoven.  

 

Na het behalen van het ULO-diploma zou Jan 

graag willen hebben doorstuderen voor 

onderwijzer. Maar als een van de oudsten uit 

een groot gezin moest er ook voor inkomen 

worden gezorgd. Dus ging Jan werken, en wel 

bij Accountantskantoor Govers in Eindhoven. Jan 

was toen 16 jaar. Hij is bij deze werkgever zijn 

hele verdere loopbaan tot en met zijn pensioen 

op 62e jarige leeftijd blijven werken en zwaaide 

af als partner. Zo’n lange diensttijd bij hetzelfde 

bedrijf komt bij de jongere generatie niet gauw 

meer voor. Naast het werken begint hij ook aan 

de avondstudie voor accountant, welke studie hij 

succesvol afsluit. Na zijn pensionering is hij tot 

op heden nog steeds actief gebleven als 

adviseur voor vele bedrijven en particulieren.  

 
Jan voor zijn woonhuis in Nederwetten 

 

Op de vraag of hij bij dat alles ook nog tijd had voor hobby’s, antwoordt Jan dat dit 

inderdaad weinig was. Maar in ieder geval heeft hij tot zijn 50e jaar gevoetbald, en ook 

getennist (nog steeds) en de laatste jaren probeert Jan met zijn echtgenote Tina 

dagelijks een fikse wandeling te maken. 

 

Samen met zijn vrouw Tina heeft hij drie kinderen, waarvan de twee zonen in Eindhoven 

wonen met hun gezin en de dochter met haar gezin in Nederwetten is gebleven. Jan en 

Tina hebben zes kleinkinderen (drie meisjes en drie jongens), waarvan de jongste zes en 

de oudste 16 jaar is.  

Jan en Tina hebben na hun huwelijk eerst nog vier jaar in Nuenen gewoond, waarna de 

overstap naar Nederwetten eigenlijk een definitieve stap is geworden. Immers ze wonen 

nu alweer 45 jaar in De Koppel.  

 

Omdat er na een drukke baan en gezin niet zo heel veel tijd overbleef, is het toch 

opmerkelijk hoeveel vrijwilligersfuncties Jan heeft gehad, heeft, en nog zal krijgen….?   
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Zo vermeldt Jan dat hij maar liefst ongeveer 25 jaar bestuurslid is geweest van de 

voetbalvereniging Nederwetten, hij heeft daar een erelidmaatschap aan over gehouden. 

Ook de geloofsgemeenschap in Nederwetten wist hem te vinden. Dat bezorgde hem de 

functie van penningmeester in het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie, gedurende 

16 jaar vanaf pastoor Jan van Dooren.  

We kunnen nog even doorgaan: 

Jan van Stiphout was ook medeoprichter en 15 jaar voorzitter van de Stichting Beheer en 

Onderhoud Sportaccommodaties Nuenen, Gerwen en Nederwetten (BOSN).   

Ook is hij al tien jaar kerkhofbeheerder in Nederwetten.  

Jan was als voorzitter intensief betrokken bij de CPO (Collectief Particulier Opdracht-

geverschap) vereniging Bouwen in Nederwetten (de Esrand). Binnen deze vereniging zijn 

52 woningen gerealiseerd waarvan een groot deel bestaat uit starterwoningen waarmee 

de jeugd voor Nederwetten behouden kon blijven.  

Jan was ook nog medeoprichter en 10 jaar lid van de dorpsraad Nederwetten. 

 

Of Jan nog geen penningmeesterschappen genoeg heeft uitgevoerd, hij is ook 

penningmeester van de Stichting Heartsafe Nuenen c.a. (AED), van de stichting Nuenen-

Gerwen-Nederwetten 200 jaar (NGN 200) die de festiviteiten rond het 200-jarig bestaan 

van de huidige gemeente organiseert. En nu sinds kort dus ook van onze heemkunde-

kring De Drijehornick. Deze laatste functie betekent voor het bestuur van De Drijehornick 

dat er uit elk kerkdorp van Nuenen c.a. een bestuurslid vertegenwoordigd is. Hoe mooi 

kan het zijn in het jaar 2021, het jaar dat Nederwetten 200 jaar geleden met Nuenen-

Gerwen één gemeente ging vormen. 

 

Voor al zijn vrijwilligerswerk heeft Jan van Stiphout eerder al een koninklijke 

onderscheiding en een eremedaille van de gemeente Nuenen c.a. ontvangen. 

We wensen hem veel voldoening in de penningmeesterfunctie bij de heemkundekring.        

 

 

GEKIEKT 

UIT ONZE FOTOCOLLECTIE    

Op de foto: Bert Sanders ca. 1990.  

 

 

 

 

 

 

Bert Sanders was in zijn vrije tijd natuurman, 

kunstschilder en beeldhouwer. Van beroep was 

hij lichtopnemer. Dit wil zeggen dat hij 

maandelijks de meterstand van de verbruik-

meters van licht opnam. Bert Sanders woonde 

aan de Akkerstraat in Gerwen. Hij is geboren in 

Gerwen op 12 juni 1927 en op 68 jarige leeftijd 

op 11 september 1995 te Eindhoven overleden. 

Hij was getrouwd met Betsie van den Reek.    
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 
 

Drie religieuze voorstellingen 

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

 De Heilige Familie 

 

 

 

 

 

De Heilige Familie is de christelijke benaming 

voor het gezin waarin Jezus werd geboren, 

bestaande uit Jezus, zijn moeder Maria en 

vader Jozef. 

 

 

 

 

 

 

 Laat de kinderen tot mij komen 

 

De discipelen van Jezus meenden dat het niet 

gepast was als er kinderen naar Jezus werden 

gebracht. Maar Jezus nam hen dat zeer 

kwalijk (Mattheüs 18:13-16). Hij riep de 

kinderen juist bij zich en omarmde hen en 

zegende hen. Hij zei tot de mensen om zich 

heen: “Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk 

Gods niet ontvangt als een kind, zal het 

voorzeker niet binnengaan.” Want juist de 

kinderen, zo eenvoudig en puur, en klein in 

eigen ogen, zijn groot in het Koninkrijk van de 

hemel.  

 

  

 

 Het laatste avondmaal 

 

 

 

Op de avond voor zijn dood roept Jezus zijn 

discipelen bijeen voor een avondmaal, dat zijn 

laatste zal zijn. Voor de maaltijd wast hij de 

voeten van alle aanwezigen. Tijdens de maaltijd 

laat Jezus merken dat hij weet dat hij door een 

van de twaalf volgelingen verraden zal worden. 

Hij deelt het brood en de wijn, symbolen voor 

zijn lichaam en zijn bloed.  
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INGEZONDEN ARTIKELEN 
 

Reactie op mijn artikel ‘Over een kerkuil en een kalong’ gepubliceerd in de 

Drijehornickels van december 2020 

DOOR: JACK VAN HOEK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vier gierzwaluwen en schetsen van landschappen JH 1289 / F 1244r 

 

De heer Teio Meedendorp, senior onderzoeker van het Van Gogh museum, die door Peter 

van Overbruggen tijdens een bezoek aan Museum Vincentre attent gemaakt werd op 

bovengenoemd artikel, stuurde hem op 8 december 2020 het volgende e-mailbericht: 

(…) Heb het snel gelezen en Jack heeft helaas een belangrijk aspect over het hoofd 

gezien: het papier waarop de kerkuil is getekend is exact hetzelfde papier waarop de 

gierzwaluwen werden getekend, en van dat laatste blad kan met zekerheid worden 

vastgesteld dat het in Parijs ontstond, omdat er op hetzelfde blad een aantal piepkleine 

schetsjes van Seine gezichten staan (staat in onze bestandscatalogus Tekeningen 3). 

Daarbij is stilistisch gezien de vrije, krassige tekentrant van die tekeningen eerder 

typisch voor zijn wat latere Parijse tijd. 

  

Jarenlang was ik er van overtuigd dat de uil in Vincents Nuenense periode thuishoort, 

gesteund door wat ik zag, de houterige tekentrant. Echter, nu de uil in verband wordt 

gebracht met de zwaluwen omdat zij op dezelfde papiersoort zijn getekend en de 

zwaluwen met drie schetsjes van de Seine, twijfelloos in Parijs is ontstaan, begrijp ik dat 

ik het model ervan niet in mijn handen heb gehad, zoals ik schreef. 

Meedendorp: Overigens is op een foto van de salon van Jo (van Gogh Bonger, JvH) aan 

de Koninginneweg (c. 1905) op de schoorsteenmantel een opgezet uiltje te zien, geen 

kerkuil, maar een klein ransuiltje. Het zou kunnen dat er wat opgezet gevogelte in de 

familie zat. 

  

Over die drie Seine gezichten wil ik opmerken dat ze mij niet lijken gedaan naar de 

waarneming, dus buiten, maar eerder gedaan zijn tijdens een gesprek. Ter 

verduidelijking. Het lijkt mij dat Vincent dit blad waarop hij de vier zwaluwen al had 

getekend, heeft gepakt en daarop aan iemand, een leek misschien, al schetsend uitlegt, 

hoe je een saai beeld, zoals het eerste schetsje, kunt verbeteren met gebruikmaking van 

een repoussoir binnen een liggend en een staand kader. 
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Kalong 

Teio Meedendorp schrijft verder: Wat de kalong betreft, dat zou misschien wel kunnen. 

Gaan we nog eens nader bekijken. Alleen is het vooralsnog waarschijnlijker dat dat werk 

bij moeders was en in 1889 bij Schrauwen in Breda bleef opgeslagen om in 1902 weer op 

te duiken en iets later bij Oldenzeel te worden verkocht, dan dat VG het aan Josef van 

Harten zou hebben gegeven. 

  

Vóórdat Kalong in 1904 bij Kunstzalen Oldenzeel werd aangeboden, was de herkomst 

onbekend. Maar zou het als volgt kunnen zijn gegaan: 

Vincent nodigt middels een briefkaart (gedateerd vrijdag 3 juli 1885) gericht aan Anton 

Kerssemakers hem en Joseph van der Harten, uit voor een bezoek in Nuenen op zondag 

5 juli. Op die dag of niet lang daarna vindt de ontmoeting plaats. (Of Vincent en Joseph 

elkaar eerder ontmoet hebben is niet bekend.) Daarna, ook begin juli, zo staat in een 

artikel van het Eindhovens Dagblad van 12 augustus 1916, wordt Vincent in juli 

gesignaleerd met een schilderij bestemd voor Van der Harten. Aannemelijk is dat het ‘t 

doek met de kalong is waardoor Van der Harten de eerste eigenaar en waarschijnlijk ook 

degene is die het ter veiling brengt. 

Spannend wat nader onderzoek door het Van Gogh Museum gaat opleveren. 

Dat mijn theorie nader bekeken gaat worden, juich ik toe. 

 

Deurnes Heemhuis in de etalage 

DOOR: ROLAND VAN PAREREN 

In het kader van ‘Deurne 1300’ is er momenteel in het centrum van Deurne een foto-

buitenexpositie in tientallen etalages. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van Deurne zijn 

monumenten gefotografeerd met het persoonlijk verhaal van de huidige bewoners erbij. 

Zo is een foto te zien van het Heemhuis van onze collega heemkundekring H.N. Ouwer-

ling. Het Heemhuis aan de Stationsstraat is gebouwd in 1906 als woonhuis annex café. In 

1988 is het pand verkocht aan een projectontwikkelaar. In plaats van afbraak, kreeg de 

Deurnese heemkundekring het gebouw in bruikleen en is het vervolgens als heemhuis 

ingericht. Op de foto, te zien in een etalage aan de Molenstraat, staat het bestuur van de 

heemkundekring anno nu vol trots te poseren voor ‘hun’ Heemhuis uit 1906!  
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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   

 

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  
 
           

 Muuziekant 

 Ne kwieke muuziekant in Wètte 
 Leeft zich uit in rètteketètte 

 Z’n noote zén vals 

 Spult de mars ás wals 

 Zoo is’t immel, now witte dètte 

 

U kunt deze limerick ook beluisteren  

door op deze link te klikken: 

https://drijehornick.nl/project/muuziekant/ 

 

 

WIST U DAT?  
 Het fiscaal voor u aantrekkelijk is om een vijfjarig lijfrentecontract af te sluiten als lid 

van onze heemkundekring. U kunt dan het betaalde bedrag zonder fiscale drempel als 

gift op uw inkomen in mindering brengen. Denkt u er ook eens over na om culturele  

doelen, zoals de heemkundekring, in uw testament op te nemen?   

 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 : Adrianus Barlandus 

BEWERKT DOOR: Arnoud-Jan Bijsterveld e.a. 

 

De kroniek van de hertogen van Brabant 

Vertaling, inleiding en voortzetting, 2004 

 

De Kroniek van de hertogen van Brabant is een 

geactualiseerde en wetenschappelijk verantwoorde 

vertaling van de zestiende-eeuwse bestseller 

‘Geschiedenis van de daden van de hertogen van 

Brabant’ van Adrianus Barlandus. Dit is een van de 

mooiste voorbeelden uit een lange reeks genealo-

gische kronieken, bedoeld om de positie van de 

Brabantse hertogen te rechtvaardigen, De hertogen 

kregen hierin een lange en respectabele stamboom 

en de heldendaden van henzelf en hun voorouders 

werden flink aangedikt. 

Met de reconstructie van de reeks hertogenbeelden 

op de St. Janskathedraal, liet Jan Mosmans in het 

begin van de twintigste eeuw een oude traditie 

herleven. De hertogen probeerden hun positie niet 

alleen te rechtvaardigen door genealogieën als die 

van Barlandus, maar ook door vorstelijke 

afbeeldingen van henzelf en hun voorouders, zowel 

in standbeelden op kerken en stadhuizen, als in 

portret reeksen en glas-in-loodramen. Door de wijze 

van illustreren sluit deze uitgave bij die traditie aan. 

 

De Kroniek van de hertogen van Brabant biedt op deze manier een historisch 

verantwoorde en tevens speelse kennismaking met vorstelijke propaganda vanuit een 

eigentijds perspectief. 

 

 

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:  

Helmonds Heem  Lente 2021  

Alle artikelen digitaal te lezen:  

https://www.heemkundekringhelmont.nl/hheem/scans/Helmonds%20Heem%2052.pdf 

. Artikel over digitaal te raadplegen kadasterkaarten in ZO Brabant o.a. Stiphout. 

. Het recht van ingebod en uitpanding 

  (hoe Helmond en Eindhoven elkaar betwistten om een koe). 

. Mooi artikel over fa. Zwijsen draadverwerkende industrie in Helmond. 

. De Malteser hoeve In Aarle-Rixtel. 
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D’n Uytbyndel Deurne April  

Alle artikelen digitaal te lezen:   

https://www.docudatadeurne.nl/DocuDeurne/images/c/c8/D%27n_Uytbeyndel_104.pdf  

. Hoe zat het met de jachtverpachting vroeger. 

. Hoe de Duitsers  een cavalerie eenheid te paard in 1944 inzetten bij Ommel. 

  Een ongelofelijk verhaal dat iedereen die iets meer over de WOII wil weten moet lezen. 

 

Heem Son en Breugel 

. De Sonse watermolen van 1648 tot 1700. 

 

Gemerts Heem Lente 2021 

. De bakermat van Gemert  Het ontstaan van Gemert. 

. Hoe het kasteel in 1883 afbrandde. 

. Lieshout in de 1e wereldoorlog. 

. Mariabeeld in de grot van Mariahout. 

 

Erfgoedblad van HKK Best 

. Best in prentbriefkaarten uit de 1e WO. 

 

En voor iedereen die eens buiten onze eigen streek wil kijken: 

Erfgoed magazine feb.2021  

. De plofsluis bij Jutphaas. 

. De ondergrondse vesting Maastricht. 

. Linie ’s-Hertogenbosch. 

. De Atlantik-wall in N. Holland. 

Gens Nostra 

. De Zuiderzeesteunwet.  

  Hoe ging dat toen rond 1935 en wat dachten de vissers er van? 

. Het ontstaan van Flevoland. 

 

Tijdschrift voor Historische geografie 

. De eerste Atlassen over Nederland 1571-1664. 

. Hoe de vissersdorpen aan de Hollandse kust ontstonden. 

. en voor de Texel liefhebbers een interessant verhaal over: 

  Verpachting van duingronden van 1855 tot 1885. 

 

 

 

 
 

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


