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VAN HET BESTUUR 
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Themanummer Drijhornickels is uit!  

 

Het themanummer van de Drijehornickels dat in het teken 

staat van Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar is inmiddels 

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

revue in deze bijzondere uitgave.  

Dit speciale themanummer is inmiddels bij de leden en begunstigers bezorgd. Het 

themanummer is gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren. De bedoeling is dat elke 

geïnteresseerde inwoner van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en bewoner van het 

Eeneind in het bezit kan komen van deze speciale uitgave van de Drijehornickels. 

Heemkundekring De Drijehornick en de stichting ‘Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 

jaar’ stellen het themanummer GRATIS ter beschikking. Te verkrijgen bij de 

supermarkten Jumbo Ton Grimberg, Jumbo Kernkwartier, Albert Heijn, Jan Linders, ALDI 

en Lidl. Verder bij het gemeentehuis, Primera, Bruna en Vincentre. De themanummers 

zijn ook afgeleverd bij de verzorgingshuizen Archipel De Akkers, Savant Van Lenthof en 

Jo van Dijkhof. 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) wordt het themanummer in Nederwetten huis-aan-

huis verspreid.   

Website 

Op onze geheel 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 deze artikelen op onze website geplaatst: 

 

De Vos-klok, te vinden op de home-page 

Oude Vos-uurwerk terug in Nuenen. Tussen 1840 en 1906 waren de horlogiers A. Vos en 

Zonen actief in Nuenen. Zij maakten torenuurwerken voor meer dan honderd kerken en 

gemeentehuizen in Nederland. 

 

Kerkhofse Hoeve is te vinden onder MONUMENTEN en vervolgens onder 

BIJZONDERE OBJECTEN. . 

Het huidige pand Soeterbeekseweg 50 in Nederwetten is als boerderij gebouwd op de 

fundamenten van de oude Kerkhofse Hoeve. De boerderij komt al voor op de oudste 

kadasterkaart van 1832. In de Kerkhofse Hoeve werd in de 15e eeuw een klooster 

gevestigd. 

 

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! 

 

En ook met betrekking tot onze website…                                                              

Van de heer Peter van den Berk, voorzitter van de samenwerkende heemkundekringen 

Z-O Brabant m.b.t. historische geografie, ontvingen we onderstaande felicitatie die 

geheel toekomt aan onze werkgroep Historische Geografie.  

Beste mensen, 

"Historische kadasterkaart Nuenen c.a. nu digitaal te raadplegen" 

Proficiat Heemkundekring Drijehornick met de vrijwilligers die dit verzorgd 

hebben. 

 

Proficiat Nuenen! 

Op de website van de heemkundekring Drijehornick, zijn een aantal pagina's met 

Bediening, Uitleg en Minuutplans met de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, te lezen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter van den Berk 
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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   

 

Ontwikkeling ledenbestand 

In mei 2021 is er een nieuw lid bijgekomen: dominee M. Schulz, zodat het aantal leden 

op 265 komt. We wensen haar veel nut en plezier van haar lidmaatschap van onze 

vereniging. 

 

 

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 16 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. 
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Open Monumenten Dag 

 

 
 

 

Op 11 en 12 september willen we in het kader van OMD en NGN 200 een fietstocht 

organiseren langs bijzondere gebouwen en objecten 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 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Het is erg leuk om weer eens een vrouwelijk lid van een van onze werkgroepen te 

kunnen voorstellen in onze nieuwsbrief. Deze maand is het:    
 

     

INTERVIEW: RUUD BOVENS 

  

Miranda Brosens - Stolk is al enkele jaren lid van onze heemkundekring. Ze is toen 

meteen aan de slag gegaan in de werkgroep Paleografie. Ook is ze deze maand nog lid 

geworden van onze werkgroep Archeologie & Monumenten. 
Miranda is in 1970 geboren in Rotterdam. Haar 

ouders woonden in deze stad, terwijl vader een 

houthandel dreef in Brabant. Aangezien het bedrijf 

van vader in Helvoirt was gevestigd, werd er 

daarom na enige tijd verhuisd naar Brabant. Eerst 

naar Bergen op Zoom. Miranda Brosens was toen 

vier jaar, en op zevenjarige leeftijd verhuisde 

Miranda met het ouderlijk gezin naar Rosmalen. 
Het gezin bestond naast vader en moeder uit twee 

kinderen, een oudere broer en Miranda. 
 

Scholen en opleiding 
In Bergen op Zoom heeft Miranda de eerste twee 

klassen van de basisschool gevolgd. Daarna heeft 

ze in Rosmalen de basisschool afgemaakt. Hierna 

gaat Miranda naar de MAVO in Rosmalen, om 

vervolgens de laatste twee jaren van deze 

opleiding in Tilburg te volgen. Immers Miranda 

woonde toentertijd beurtelings bij moeder in 

Hintham en bij vader in Hilvarenbeek.    
Als jong volwassene gaat ze op vaders initiatief 

naar de hotelschool in Tilburg. Ze gaat dan ook in 

Tilburg op kamers wonen. Ze slaagt voor deze 

vierjarige opleiding. 

 
      Miranda voor het Heemhuis  
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Maar omdat haar eigen voorkeur niet naar de horeca uitging, had ze geen voornemens 

om haar loopbaan in de horeca te beginnen. Liever had ze de opleiding van haar eigen 

keuze willen volgen: laboratoriumschool. 
 

Huwelijk en gezin 
In de tijd dat Miranda op kamers woont, leert ze haar vriend kennen. Omdat deze 

Nederlandse vriend in Italië werkt, volgt Miranda hem na een poos naar Italië. Na deze 

Italiaanse periode teruggekeerd in Nederland, trouwen ze en gaan in Barendrecht wonen. 

Hun eerste kind, zoon Dennis, wordt in 1994 geboren. In 1995 wordt het gezin verrijkt 

met een drieling. Thomas, Sander en Jeroen. 
Een van de drieling (Jeroen) komt op zeer jonge leeftijd te overlijden. Dit verlies alsmede 

de  drukke zakelijke activiteiten van de echtgenoot doen het huwelijk geen goed. Een 

vierde zoon uit dit huwelijk wordt geboren: Martijn. Het gezin verhuist van Barendrecht 

naar Sommelsdijk bij Middelharnis maar helaas loopt het huwelijk stuk. 
 

Miranda leert een nieuwe vriend kennen en besluit te gaan samenwonen en te trouwen. 

Ze gaan in Nuenen wonen. Uit dit huwelijk komen drie kinderen voort: de dochters Ayla 

en Aisha en zoon Olivander. Door vervelende externe omstandigheden komt ook deze 

relatie tot een eind. 
 

In Nuenen leert Miranda Patrick Brosens kennen die is geboren in Zundert. Omdat ze 

beiden Van Gogh fans zijn, besluiten ze hun huwelijk in het gemeentehuis van Zundert te 

voltrekken en een jaar later in de H. Clemenskerk in Nuenen het huwelijk te laten 

inzegenen. Ze vormen nu al elf jaar een gelukkig gezin met zeven kinderen uit eerdere 

huwelijken van Miranda. Om dit gezin onderdak te geven, beschikken Patrick en Miranda 

over twee woonhuizen vlak bij elkaar. 
 

Andere bezigheden 
Naast haar zeer drukke gezinswerkzaamheden heeft Miranda toch steeds wel gezorgd dat 

er ook nog wat tijd over was voor hobby’s en opleidingen. Zo heeft ze vier dagen per 

week de opleiding docent Nederlands kunnen volgen bij de Hogeschool Windesheim in 

Zwolle. In 2007 gaat ze dan ook aan de slag als docent Nederlands op de 

Eindhovenseschool wat nu het Sint Lucas is geworden. 
 

Maar zo rond 2012 wordt het toch allemaal wat veel en moet Miranda flink wat gas 

terugnemen. Ze heeft een heel jaar geen activiteiten gedaan naast haar huishouden. 
Langzamerhand neemt ze de draad weer op en gaat cultuurwetenschappen studeren aan 

de Open Universiteit. Ze is nu ongeveer op de helft van de bachelor maar het is zeker de 

bedoeling om ook de Master af te maken. 
 

Van Hardenbroek 
Toch nog even een bijzonderheid wat Nuenen aangaat. De vader van Miranda (Hans 

Stolk) heeft de fa. Van Hardenbroek in Eindhoven overgenomen. Dit bedrijf werd na de 

brand van 1990 opnieuw opgebouwd op Ekkersrijt. Inmiddels is haar vader met pensioen 

en is het bedrijf overgenomen en helaas is daarbij de naam Van Hardenbroek verdwenen. 

Baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt gaf opdracht tot de bouw van buitenplaats 

Den Bergh, het huidige gemeentehuis aan de Papenvoort.  
 

Vrijwilligerswerk 
Miranda is ook niet vies van vrijwilligerswerk. Zo is ze jaren in teamverband bezig 

geweest met het verbeteren van het leerlingenvervoer van de gemeente. Ook is ze vier 

jaar lid van het parochiebestuur van de RK Parochie Heilig Kruis te Nuenen c.a. geweest 

en had daar Public Relations in haar takenpakket.   
Zoals al eerder is vermeld, is Miranda drie jaar geleden lid geworden van onze 

heemkundekring en werd meteen lid van de werkgroep Paleografie (oud schrift) en 

onlangs ook van de werkgroep Archeologie & Monumenten.   
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Sinds twee jaar werkt Miranda als vrijwilliger bij het Rode Kruis als teamleider van 

“missing at sea” en “restore family-links”. Deze werkzaamheden bestaan uit relaties te 

leggen in het buitenland om gegevens van vluchtelingen op het spoor te komen 

(paspoorten etc.).   
 

Vrijetijdsbesteding buiten studie, vrijwilligerswerk en gezin 
Naast al de taken die we hebben opgesomd en beschreven, heeft Miranda ook nog tijd 

voor echte vrijetijdsbestedingen zoals lezen, wandelen en reizen. Van reizen komt nu nog 

niet zo veel omdat de jongste kinderen en meervoudig gehandicapte zoon Sander nog 

thuis wonen, maar ooit zal ze het reizen weer oppakken. 
Zo weet Miranda elk moment van de dag nuttig en interessant in te vullen.       
    
 

GEKIEKT 

UIT ONZE FOTOCOLLECTIE    

Op de foto: Toon Swinkels ca. 1930 

 

 
 

 

Toon Swinkels oftewel Toon Lap aan het werk in zijn woning aan de Berg, destijds 

gelegen tussen de bestaande panden Berg 52a en 54. Toon Lap is door Vincent van Gogh 

gekozen als model voor zijn werk ‘Wever achter weefgetouw’.  

Achter Toon staat zijn buurjongen Frans van de Ven, de warme bakker van de Berg. 

Dankzij het feit dat Nuenen c.a. beschikte over vele heidevelden en ten gevolge daarvan 

over nogal wat schaapskudden, waren er nogal wat thuiswevers. 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 
DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

Van onderstaande objecten hebben we geen idee wat ze voorstellen. 

Weet u het misschien? 

Zo ja, laat het ons dan a.u.b. weten via email secretaris@drijehornick.nl, onder 

vermelding van het betreffende nummer bij de afbeelding. 

  

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  doorsnede 48 cm; hoogte 20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2  lengte 23 cm; doorsnede 8 cm (in het onderste gedeelte staat Sifra bath soap) 
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3  links: lengte 9 cm, hoogte 1,5 cm; rechts: lengte 11 cm, hoogte 1,5 cm 

 

 

4  lengte 23 cm, hoogte 6 cm 

 

 

5 lengte 38 cm, hoogte 12 cm 
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ONTVANGEN WAARDEVOLLE DOCUMENTEN/OBJECTEN 

DE VOS-KLOK 

DOOR: LOUIS BRESSERS 

FOTO: HERMAN BULLE 

 

 
 

Oude Vos-uurwerk terug in Nuenen  

Tussen 1840 en 1906 waren horlogiers A. Vos en Zonen actief in Nuenen. Zij maakten 

torenuurwerken voor meer dan honderd kerken en gemeentehuizen in Nederland. Of zij 

het ook maakten voor de toen nieuwe kerk is wel waarschijnlijk, maar daarvan ontbreekt 

elk spoor. Het uurwerk in het toen nieuwe raadhuis op de Berg, nu Vincentre, zou van 

Vos moeten zijn (zijn fabriek was naast het gemeentehuis), maar dat is niet gesigneerd 

en kenners zeggen dat het zeker niet van Vos is. Nu is er wel een echt Vos-uurwerk 

terug in Nuenen. Heemkundekring De Drijehornick heeft dankzij de steun van het 

Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts dit uurwerk kunnen kopen. Het zal 

aangeboden worden aan de gemeente, om straks in het verbouwde Klooster geplaatst te 

worden, compleet met wijzerplaat en klok. In afwachting daarvan staat het uurwerk nu in 

de bezoekershal van het gemeentehuis en mag daar door iedereen gezien worden.  
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VAN PIETER VAN WIJK ONTVINGEN WE EEN SCHILDERIJTJE MET HET  
VAN GOGHKERKJE IN EEN WINTERLANDSCHAP, GESCHILDERD DOOR 

VOORMALIG HUISARTS GEERT KORTSTEE 

 

 
 

HELMOND IN 100 STUKSKES 

Ontvangen van heemkundekring Helmont en opgenomen in onze bibliotheek. 

Helmond in 100 stukskes 

Vuilnis met verhalen 

 

In 2016 is de vuilstortplaats, die gelegen was aan de 

Houtse Parallelweg naast de Goorloop, gesaneerd. Bij 

de sanering werd de grond gezeefd. Dit zeven leverde 

onder meer talloze oude gebruiksvoorwerpen en 

fragmenten daarvan op. Deze voorwerpen, getoond aan 

oudere Helmonders, haalden vele prachtige verhalen 

over het leven in de periode rond de tweede 

wereldoorlog naar boven. Deze verhalen zijn door de 

‘verhalenvangers’ opgetekend in het boek ‘Helmond in 

100 stukskes’. Het boek is verfraaid met vele foto's en 

geeft zo in woord een beeld een kijkje in het leven van 

de Helmonder tussen 1930 en 1960. 

 

Het boek is te koop bij Boek en Kantoor De 

Ganzenveer, Oude Aa 49-51, Helmond en te 

bestellen bij de Heemkundekring Helmont  

(via info@heemkundekringhelmont.nl of 

telefoonnummer 0492-474745). 

De prijs bedraagt € 14,95 (slappe kaft) en € 24,95 

(harde kaft) 
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VAN KEES ROVERS ONTVINGEN WE DEZE MAL VAN EEN STEMPEL VOOR LINNEN 

VAN DE VOORMALIGE WEVERIJ TIRION & CARLIER OP ‘T EENEIND 

 
 

Deze mal bevat de tekst: 

   

           P R I  J S L IJ S T  

          …… 

         …………………………….. 

       L I N N E N  

                  en 

    P E L L E N  

   W E V E R I J  

    ………………… 

      T I R I O N / C A R L I E R 

      ……………….. 

  

 

 
 

Wie kan de ontbrekende tekstregels lezen en doorgeven? 

 

 

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   
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LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  
 
           

Èrfenis                 
 

Ne roekeloowze knul uit Gèèrve 

 Docht flink van z’n oom te gòn èèrve 

 Kôcht, vur goej tips dóf 

 ’n sleej óp de póf 

 Mèr suikeroom wó mèr nie stèèrve 

 

U kunt deze limerick ook beluisteren  

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

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). 

UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

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

AUTEUR: Bert van Polen 

Brabant achter de coulissen, Een blik op het natuurbehoud, 1981 

 

 

Voor menigeen bestaat de natuur alleen uit bloemetjes en bijtjes. 

Anders gezegd, er is vaak alleen oog voor de lieve kanten van dit 

zo belangwekkende terrein. Voor het milieu, de ondergrond, om 

het zo maar eens te noemen, wordt aanmerkelijk minder aandacht 

opgebracht. Goed beschouwd is dat een vreemde zaak, want 

wanneer het milieu wordt verstoord gedijt de natuur minder en 

komt minstens ons welzijn in gevaar. 

In dit boek, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de 

Stichting Het Noord-Brabants Landschap geschreven, is geprobeerd 

zowel de aangename als de onaangename kanten van het Brabants 

landschap te belichten. 
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ACTIVITEITEN VAN DERDEN  

Archeologisch opgravingen aan het Witte Hondpad 

Op 26 april j.l. werd gestart door VUhbs archeologie (*) met een kleine opgraving aan 

het Witte-Hondpad te Nuenen. We melden u dit al in onze vorige nieuwsbrief. 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. 

(*) Martijn Bink, VUhbs archeologie|Teamleider Zuid-Nederland 

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       Leden van onze werkgroep waren erbij        Na een paar dagen al een stuk dieper 
       aanwezig en werkten een handje mee.  
       Op de voorgrond ons werkgroeplid  
       Peter van Ierlant.              

Inmiddels zijn deze opgravingen succesvol afgerond. Naast de fundamenten van de 

schuren van het gebouw de Tiendschuur is Duits steengoed uit de 15e en 16e opgegraven 

en rood aardewerk zoals gebruiksvoorwerpen. 

     

Vrijwilligers gezocht! 

Begin 2021 lanceerde het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis een crowd-

sourcingsplatform om de archiefaantekeningen van kunsthistoricus Abraham Bredius 

toegankelijk te maken. Abraham Bredius (1855-1946) verrichtte als een van de eersten 

in Nederlandse archieven diepgaand onderzoek naar kunstenaars die tussen de late 

zestiende en het begin van de achttiende eeuw werkzaam waren in steden zoals Amster-

dam, Den Haag en Leiden. Dit resulteerde in tienduizenden excerpten: op kleine strook-

jes papier genoteerde samenvattingen van evenzovele archiefstukken. Het doel van het 

crowdsourcingsplatform van het RKD is om met hulp van vrijwilligers de excerpten van 

Bredius digitaal toegankelijk te maken. Een uitdagende klus waarbij enige voorkennis 

van (kunst)geschiedenis en/of notariële akten een pre is. Van de deelnemers wordt 

gevraagd de gegevens in de Brediusaantekeningen – zoals plaatsnamen, data, persoons-

namen en beroepen – te registreren en het type notariële akte vast te stellen. Het RKD is 

op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om hun tanden in een inhoudelijk project te 

zetten, gewoon vanuit huis. Ga voor meer informatie en om een account aan te maken 

naar www.rkd.nl. of tel. 070-3339778. 
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De Twaalf Tuinen Tocht 

 

De Twaalf Tuinen Tocht 
zaterdag 26 en zondag 27 juni 
2021 van 10.00 tot 17.00 uur 

Twaalf grote tuinen op mooie locaties openen in het weekend van 26-27 
juni hun poorten voor bezoekers. Ze liggen verspreid over Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten en Eeneind. Ga je ze bezoeken, dan kom je in de 
uithoeken van onze gemeente, van Stad van Gerwen tot Eeneind tot aan 
Soeterbeek. De volgorde waarin je ze wilt gaan bekijken, kun je zelf 
bepalen. De bezoeken mogen ook over de twee dagen verdeeld worden. 
Wat heb je nodig om in de tuinen te komen? Een stempelkaart! Dat is dus 
het entreebewijs. Die stempelkaart kun je de donderdag en vrijdag (tussen 
10 en 16 uur) voorafgaand aan dat weekend of in het weekend zelf, 
ophalen in de tuin van Nune Ville (Berg 24). Je krijgt dan ook een 
routeboekje met plattegrond. Heb je twaalf stempels gekregen, dan mag je 
op zondag in de Domineestuin op Berg 26, een tuingerelateerd cadeautje 
komen ophalen en genieten van muziek. Dat laatste kan overigens op alle 
locaties. 
Zonder de enthousiaste tuineigenaren konden we deze tocht niet 
organiseren en we zijn hen daarom erg dankbaar. Zij allen doen dit vanuit 
hun hart en voor de Nuenenaren, Gerwenaren en Nederwettenaren. Voor 
tuinliefhebbers, muziekliefhebbers, fietsers en wandelaars is dit een 
uitgelezen kans! Alle tuineigenaren hebben hun akkoord gegeven om ook 
in het Coronatijdperk open te zijn. Ze verwachten van de bezoekers eigen 
verantwoordelijkheid met betrekking tot de Corona- preventiemaatregelen, 
waaronder de 1,5 meter afstandsregel. Toiletbezoek is nergens mogelijk, 
maar omdat je in Nuenen c.a. woont kun je naar huis fietsen of gebruik 
maken van de lokale horeca met hun mooie terrassen. 
Je bent van harte welkom om de prachtige tuinen in Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten te komen bekijken. Welke dat zijn? Daarover vind je informatie 
op de website: www.ngn200.nl. en in Rond de Linde en De Nuenense 
Krant.  
 
Namens de organisatie, 
Marlies Schulz 
Ton Neijts 
Jacqueline Bekkers 
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Heemkundekring plakt in Deurne historie tegen elektriciteitskasten 

TEKST EN FOTO’S: ROLAND VAN PAREREN 

Wie door het centrum van Deurne loopt, zal het opgevallen zijn dat zowat alle 

elektriciteitskasten zijn beplakt met historische foto’s. Heemkundekring HN Ouwerling 

heeft het initiatief genomen de lelijke kasten die her en der in het centrum verspreid 

staan ook een informatieve functie te geven. Het verleden herleeft in Deurne op de 

elektriciteitskasten! In Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft de heemkundekring een 

aantal jaren geleden de Terugbeeld-zuilen geplaatst. De Deurnese heemkundekring heeft 

op deze manier zijn eigen Terugbeeld-zuilen gecreëerd! 

 

Beplakte elektriciteitskast aan de Helmondseweg ter hoogte van de Protestantse kerk 

        

        De beplakte elektriciteitskast                                        Het inmiddels afgebroken  
        in de Raadhuisstraat geeft informatie  seinwachtershuis is te zien 

        over het verdwenen autobusbedrijf  op de beplakte elektriciteitskast 
        van Sjefke van Goch op het perron bij het station 
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ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

 

Het Hagelkruis nr 1 2021 

. Retro-architectuur  

. Aerle Rixtel in de vuurlinie 

  Mooi artikel die wat meer over WO2 in onze streek wil lezen. 

Myerlese Koerier nr 2 2021 

. Rituelen rond begraven door de eeuwen heen 

  Uitgebreid artikel met veel interessante gegevens hierover. 

. Hoe maakte je vroeger een mooie linnenkast op 

. Visitekaartjes in de 19e eeuw 

Erfgoed Best  1e kwartaal 

. Wat was het Peerdefonds vroeger? 

Gens Nostra nr 2 2021 

Erfgoed magazine 

. Het Noord-Hollands archief  

  Van Papier en passief naar digitaal en actief 

. Stadsarchief Amsterdam gaat digitaal 

. Hoe mooi een theehuis in Schoonoord kan zijn 

. Collectie Nationaal Archief is er voor iedereen 

. Het laatste Avondmaal 

  Een Da Vinci mysterie in het Belgische Tongerlo 

En ook nog: 

LAZEN WE IN DE VOLKSKRANT VAN ZATERDAG 22 MEI JL.: 

 

Hoe kunstmatige intelligentie historici helpt de geschiedenis beter te begrijpen 

Van de analyse van de Dode Zeerollen tot het leesbaar maken van drie miljoen pagina’s 

van onder meer de VOC: steeds vaker schakelen historici de hulp in van kunstmatige 

intelligentie. ‘Dit is een geweldige, revolutionaire manier om historisch onderzoek te doen. 

 

Ernst Arbouw  

Op zaterdag 11 april 1678 om ongeveer elf uur ’s avonds werd het Indonesische eiland 

Banda Neira getroffen door een aardbeving. Twee dagen later, 13 april om negen uur ’s 

avonds, beefde de aarde op de Banda-eilanden opnieuw en datzelfde jaar op 11 juli was 

er weer een aardbeving. Er werd geen schade gemeld, maar toen het eiland vijf jaar later 

opnieuw werd getroffen door een aantal bevingen, raakte volgens oude handschriften 

een kerk zo zwaar beschadigd dat die niet meer te herstellen was. 

Jarenlang lagen de beschrijvingen van de aardbevingen opgeborgen in archiefkasten; 

120 bevingen, van 1674 tot 1786, in handgeschreven notities in brieven en rapporten 

van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dankzij een enorm 

digitaliseringsproject van het Nationaal Archief zijn nu drie miljoen bladzijden woord voor 

woord doorzoekbaar, waardoor gegevens over historische natuurrampen, slavernij, 

koloniale handel, klimaat, conflicten en epidemieën razendsnel toegankelijk zijn voor 

historici en andere onderzoekers. 

De drie miljoen pagina’s oude handschriften, verspreid over verschillende collecties, 

werden letter voor letter getranscribeerd (overgeschreven naar tekstbestanden) met 

computermodellen die met artificiële intelligentie (AI) waren getraind voor 

zogenoemde handwritten text recognition (HTR). Het project staat niet op zichzelf. 

Steeds vaker werken historici en andere onderzoekers uit traditionele alfarichtingen 

samen met computerwetenschappers aan het ontcijferen of analyseren van oude 

archieven en documenten. 
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Hebreeuwse manuscripten 

Zo transcribeerde het Stadsarchief Amsterdam met gebruik van artificiële intelligentie het 

archief van de Amsterdamse notarissen tussen 1578 en 1915. De Fryske Akademy en de 

Radboud Universiteit ‘luisterden’ met kunstmatige intelligentie naar duizenden uren 

radiomateriaal van Omrop Fryslân, en Groningse onderzoekers analyseerden 

ondersteund door AI het handschrift op een van de Dode Zeerollen, de oudst bekende 

Hebreeuwse manuscripten van het Oude Testament. Zo ontdekten ze dat het oude 

geschrift twee auteurs had – of in ieder geval twee verschillende handschriften. Die 

ontdekking, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Plos One, was onlangs 

wereldnieuws. 

Voor de analyse van oud materiaal gebruiken onderzoekers zogeheten neurale netwerken 

en deep learning, eenvoudig gezegd: computeralgoritmen die je stapje voor stapje kunt 

trainen om informatie, in dit geval scans van oude handschriften, te interpreteren. Dat 

geeft historici de mogelijkheid om verder en vollediger te zoeken in oude stukken. Het 

biedt ook andere mogelijkheden. De Amsterdamse postdoctoraal onderzoeker Gamze 

Saygi gebruikte data uit het Amsterdamse notarissenarchief in een driedimensionaal 

historisch model van de Bloemstraat in de Jordaan. Haar collega Bob Pierik gebruikte 

digitale informatie uit het Stadsarchief om bijvoorbeeld het paardenbezit in 18de-eeuws 

Amsterdam weer te geven op de kaart. 

 

Neurale netwerken 

Wie documenten uit de 17de en 18de eeuw wil lezen, moet van goeden huize komen. Het 

17de-eeuwse klerkenhandschrift waarin archiefstukken van bijvoorbeeld de VOC en de 

West-Indische Compagnie (WIC) zijn geschreven, is alleen met moeite te ontcijferen. Om 

het materiaal te kunnen lezen, is speciale training en vooral veel oefening nodig. Dat 

maakt handmatige transcripties arbeidsintensief en duur. Door neurale netwerken te 

trainen om oude handschriften te lezen, wordt het werk ineens een stuk overzichtelijker 

en komt transcriptie van complete archieven, met honderdduizenden of zelfs miljoenen 

pagina’s, binnen bereik. En dat is het begin van een revolutie. 

Het trainen van neurale netwerken gebeurt aan de hand van zogeheten gelabelde data, 

vertelt Lambert Schomaker, hoogleraar computerwetenschappen en kunstmatige 

intelligentie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarbij krijgt de computer een 

hoeveelheid zogeheten sensordata en de bijbehorende beschrijving – in het geval van 

een archiefstuk is de ‘sensordata’ een gescande pagina en de beschrijving een 

handgemaakte transcriptie van de tekst. Met die gegevens maakt het computeralgoritme 

een model van hoe de pennestreken en de krullen op het papier zich verhouden tot de 

tekst. Met dat model kan de rest van het archief door het algoritme worden gelezen. 

 

Met dank aan Huis van het boek 

Schomaker, die sinds de jaren tachtig bezig is met handschriftherkenning door 

computers, werkte met Groningse collega’s aan een neuraal netwerk dat het handschrift 

van de Grote Jesaja-rol ‘las’, een van de Dode Zeerollen. Preciezer: het netwerk leerde 

met door mensen gemaakte gelabelde data pixel voor pixel het onderscheid tussen de 

inkt van het oude handschrift en het papyrus waarop geschreven was, iets dat met de 

duizenden jaren oude papyrusrollen lastiger is dan het misschien klinkt. 

Met het verschil tussen inkt en papyrus genereerde de computer een handschriftpatroon. 

‘Zo’n patroon is afhankelijk van de manier waarop iemand z’n pen vasthoudt en van de 

grootte van de hand en van karakteristieke spierbewegingen. Zo kun je onderscheid 

maken tussen schrijvers, zelfs als dat met het blote oog niet te bewijzen is’, aldus 

Schomaker. 

Algoritmen voor de analyse van oude handschriften zijn inmiddels vrij algemeen 

beschikbaar. Schomaker werkte de afgelopen jaren aan Monk, een onlinesysteem voor 

het herkennen van handschriften en gedrukte teksten. Onderzoekers aan de universiteit 

van Innsbruck maakten een vergelijkbaar systeem, Transkribus, dat onder meer werd 

gebruikt door het Nationaal Archief en het Stadsarchief Amsterdam. 
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Nationaal Archief 

De transcriptie van een deel van het VOC-archief door het Nationaal Archief was 

onderdeel van het project ‘De ijsberg zichtbaar maken’, vertelt projectleider Liesbeth 

Keijser van het Nationaal Archief. ‘Daarbij ging het niet alleen om handschriften van de 

VOC, maar ook om 19de-eeuwse notariële archieven van het Noord-Hollands Archief en 

Regionaal Historische Centra.’ 

Aanvankelijk ging het om ongeveer twee miljoen pagina’s, zegt Keijser. ‘Later hebben we 

daar nog één miljoen pagina’s van de West-Indische Compagnie aan toegevoegd.’ 

Om de 17de- en 18de-eeuwse strepen en krullen te kunnen vertalen naar tekst, had 

computerprogramma Transkribus 7.706 pagina’s gelabelde data nodig. ‘We hebben een 

dwarsselectie van de collectie gemaakt, verspreid over archieven en periodes. Die 

stukken werden door een team van zes experts stuk voor stuk handmatig 

getranscribeerd’, zegt Keijser. Die basis van bijna achtduizend pagina’s – ongeveer 

twintig minuten werk per bladzijde – werd aan de computer gevoerd. 

‘Het trainen van een handschriftmodel kost daarna een paar dagen’, zegt Keijsers collega 

Vincent Noppe. Hij verzorgde de technische kant van het transcriptieproject. Dat trainen 

gebeurde in stapjes: het algoritme transcribeerde een pagina die werd verbeterd door de 

handschriftexperts en daarna opnieuw aan de computer werd gevoerd. Uiteindelijk 

haalde de computer zo een nauwkeurigheid van tussen de 93 en 97 procent. 

Die nauwkeurigheid lijkt bescheiden: 95 procent betekent dat in iedere twintig letters 

gemiddeld één typefout zit. ‘De opbrengst van je invoerdata neemt na verloop van tijd 

vrij snel af’, legt Keijser uit. ‘Dat betekent dat je voor die laatste paar procent 

nauwkeurigheid héél veel meer handmatige transcripties moet invoeren, en daar hangt 

ook een prijskaartje aan. Ik stond voor de keus tussen kwaliteit en kwantiteit. Een 

nauwkeurigheid van rond de 95 procent is een respectabel, bruikbaar resultaat en dus 

heb ik hier gekozen voor kwantiteit. We wilden zo veel mogelijk materiaal zo goed 

mogelijk ontsluiten.’ 

Vertaling: Vrijdag 22=e d:oheden agtermiddagh omtrent 5: uiren, heeft men 

Een sware aertbevingh gevoelt, dog god loff, zonder schade nog afgelopen 

 

Het ligt voor de hand om getranscribeerde archieven toegankelijk te maken met een 

zoekmachine. Historicus Gerhard de Kok, universitair docent aan de Universiteit Leiden 

en als onderzoeker verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 

(IISG) in Amsterdam, gaat nog een stap verder: hij gebruikte de teksten om een tweede, 

nieuw neuraal netwerk te trainen, gericht op de relaties tussen woorden in het archief. 

Eenvoudig gezegd: welke woorden tref je in een verzameling teksten vaak in dezelfde 

context? 

 

Slavenopstanden 

De Kok noemt als voorbeeld ‘schilderij’, dat je naar verwachting vaak tegenkomt in de 

buurt van woorden als ‘zeegezicht’, ‘portret’, ‘pronkstuk’, ‘stilleven’, ‘Rembrandt’ en 

‘olieverf’. Dat lijkt een nogal triviale exercitie, maar het kan onderzoekers helpen nieuwe 

archiefstukken te vinden. De Kok gebruikte zijn neurale netwerk bijvoorbeeld om te 

zoeken naar slavenopstanden in Suriname. ‘Het algoritme kwam toen ik zocht naar 

‘opstand’ zelf aanzetten met ‘Bethlehem’, een plantage waar in 1750 een opstand is 

geweest. Het systeem had zelf geconcludeerd dat de woorden iets met elkaar te maken 

hebben.’ 
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Een volgende logische stap zou zijn om de computer zogeheten entiteitherkenning bij te 

brengen, waardoor zoekmachines op termijn onderscheid kunnen maken tussen 

verschijningsvormen van hetzelfde woord of dezelfde naam – denk aan de stad 

Amsterdam, het VOC-schip Amsterdam en de kolonie Nieuw-Amsterdam. 

‘Dit is een geweldige, revolutionaire manier om historisch onderzoek te doen en we staan 

aan de vooravond van nog veel grotere veranderingen’, zegt De Kok. Maar, waarschuwt 

hij, een getranscribeerde tekst op een beeldscherm is een aanvulling. Het is nooit een 

vervanging voor de historische sensatie die je krijgt als je een honderden jaren oud 

archiefstuk in handen hebt. 

‘Tijdens mijn onderzoek naar slavenhandel bij Elmina, in het huidige Ghana, vond ik het 

scheepsjournaal van een slavenschip. Uit het document viel fijn zand dat was gebruikt 

om de inkt na het schrijven te drogen. Afrikaans zand dat uit de geschriften van een 

Nederlandse slavenkapitein valt; op het papier gestrooid terwijl een paar meter verderop 

aan boord mensen in ketenen lagen. Die ervaring zal je nooit krijgen met een digitaal 

archiefstuk.’ 

De drie miljoen oude handschriften van VOC, WIC en uit de notariële archieven zijn 

beschikbaar via zoekintranscripties.nl. De website gebruikt AI voor correctie en 

modernisering van de spelling en voor het herkennen van plaatsnamen en personen. 

 

WIE WEET WAT ER STAAT? 

Het is een oud journalistiek fenomeen: na een gesprek lees je je aantekeningen en die 

zijn, nou ja, onleesbaar dus. Is het een a of een o, is het een u of toch een n? Er wordt 

heel wat afgepuzzeld op redacties. 

Het ontcijferen van al die telefoonhandschriften valt in het niet bij het werk van de 

vijfhonderd vrijwillige citizen scientists die twee jaar werkten aan de handmatige 

transcriptie van de Amsterdamse ondertrouwregisters uit de periode 1580-1810, een 

project van de Utrechtse hoogleraar Tine de Moor. 

Al die arbeid leverde wel een schat aan informatie: de vrijwilligers lazen gegevens van in 

totaal 93.187 echtparen – ruim 180 duizend individuen met naam, adres, leeftijd, 

beroep, religie en de namen van de ouders, gegevens die nuttig zijn bij onderzoek naar 

familieverbanden, huwelijkspatronen of bijvoorbeeld de leeftijd waarop Amsterdammers 

trouwden. Bij het onderzoek vonden vrijwilligers onder meer aktes van raadspensionaris 

Johan de Witt en ‘Nachtwacht’ Frans Banning Cocq. 

Handgemaakte transcripties zijn kostbaar en tijdsintensief, maar ze hebben wel een 

belangrijk voordeel, zegt Liesbeth Keijser van het Nationaal Archief: de nauwkeurigheid 

is groter. De computertranscripties hebben een nauwkeurigheid tussen de 93 en 97 

procent terwijl citizenscienceprojecten in de buurt van 100 procent kunnen komen. 

 

En tot slot…. 

 

 

 
 

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


