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VAN HET BESTUUR 

Open Monumentenweekend (ATTENTIE!!!) 

De voorbereiding van het Open Monumentenweekend op 11 en 12 september a.s. is 

nog in volle gang. Het programma luidt: een (fiets)tocht langs 14 monumenten in 

Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind en …. Eckart. De publiciteit is voorbereid en 

wordt deze en volgende week opgenomen in Rond de Linde en De Nuenense Krant. Ook 

onze website en die van NGN200 geven nadere informatie. Alle drukwerk is in concept 

gereed en klaar voor de drukker.  

Naast de 43 personen die zich al hebben aangemeld om als vrijwilliger mee te doen 

(sommigen zelfs 4 dagdelen!), komen we nog mensen te kort voor:  

 zaterdagmorgen: 2 personen voor 1 dagdeel (10-13 uur);  

 zaterdagmiddag: 2 personen voor 1 dagdeel (13-16 uur);  

 zondagmorgen: 2 personen voor 1 dagdeel (10-13 uur).  

Indien u zich wilt opgeven om mee te helpen is dat erg fijn. U kunt dat doen bij de 

secretaris (secretaris@drijehornick.nl of 040-2838472). 

Nu is het wachten op mooi droog en zonnig weer! 

    

Boekenmarkt  

Zaterdag 21 augustus j.l. hebben we voor en in het Heemhuis onze jaarlijkse boeken-

markt gehouden. Aangezien we in 2020 en dit jaar veel boeken hebben ingenomen 

hebben we ervoor gekozen om zowel in augustus als in oktober/november een boeken-

markt te houden.  
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We kunnen met voldoening terugkijken op de boekenmarkt van zaterdag 21 augustus j.l. 

Immers het was gezellig druk, er zijn de nodige boeken verkocht, én het was stralend 

weer. We moesten uiteraard de benodigde afstand van 1,5 m in acht nemen en met 

pijlen op de vloer de looprichting (eenrichtingsverkeer) aangeven. 

 

 
 

Harrie van Gastel op de voorgrond en Tonny van den Boomen, en nog andere 

bezoekers staan achter de vitrines rechts [foto Ruud Bovens] 
 

     

 

Van links naar rechts: Martin Beekhuis, Will van Buul, Yvonne Henderson, 

Joke van Ouwerkerk-van Eck en Gerard Megens [foto Ruud Bovens] 

 

 

Heemhuis 

Het Heemhuis is tijdens de inlooptijden weer gewoon te bezoeken, zonder vooraf een 

afspraak te maken. 

Wel houden we ons aan de voorgeschreven maatregelen: afstand houden en indien dat  

niet altijd mogelijk is, het mondkapje dragen. Ook gebruiken we nog handdesinfectie-

middel. 

U bent weer van harte welkom tijdens onze inlooptijden op dinsdagmorgen van 9:30 uur 

tot 12:00 uur en op woensdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur. 
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Website 

Op onze in 2020 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. 2.800 

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

te plaatsen.  

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! 

Onlangs is ook gestart met het interviewen van ‘Bijzondere Mensen’. Zie hiervoor de 

homepage, blok BIJZONDERE MENSEN.   

 

Ontwikkeling ledenbestand 

In augustus 2021 zijn er vier nieuwe leden bijgekomen en is er een afgevallen vanwege 

verhuizing naar elders. 

De nieuwe leden zijn de heer en mevrouw Van Ravestijn en de heer en mevrouw Wiltink, 

We wensen hen veel nut en plezier toe van hun lidmaatschap bij onze vereniging. De 

heer Van Elden is uitgeschreven vanwege zijn verhuizing, zodat het aantal leden op 277 

komt. 

 

Lezingen 

Lezingenseizoen oktober 2021 - april 2022. 

In oktober starten we weer met onze lezingen, uiteraard alleen als de omstandigheden 

rondom corona het toelaten. Noteer daarom alvast in uw agenda: 

 donderdagavond  21 oktober 

 donderdagavond 18 november 

In de komende nieuwsbrieven wordt u verder geïnformeerd.  

Een overzicht van lezenswaardige artikelen uit de periodieken van andere culturele, 

historische organisaties selecteerde ons lid Jan Cunnen voor u en kunt u vinden op 

pagina 13.  

 

AGENDA 2021 

Open Monumenten Dag op 11 en 12 september 

Noteer deze dagen ook alvast! 

 
Onderstaande 14 adressen zijn in dit weekend te bezoeken (van binnen of van 

buiten): 

Nuenen 

 Heemhuis De Drijehornick 

 Opwettense Watermolen 

 Eerste Raadhuis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten in de Beekstraat  

 Van Gogh Kerkje (alleen zondagmiddag) 

 ’t Weefhuis (Lucas van Hauthemlaan) 

 Landgoed Soeterbeek 
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Eeneind 

 Stationsweg  

 

Gerwen 

 Molen De Roosdonck 

 Oude St. Clemenskerk (niet zondagmorgen) 

 Nieuwe St. Clemenskerk (niet zondagmorgen) 

 

Nederwetten 

 H. Lambertuskerk (niet zondagmorgen) 

 Heilig-Kruispark Hooidonk 

 

Eckart 

 Kasteelpark Eckart (niet in kasteel, alleen wandelpark)  

 Auberge Eeckaerde (alleen zaterdag) 

 

NB. Degenen die willen deelnemen als bezoekers worden hierover nog uitgebreid 

geïnformeerd middels de lokale bladen en onze website.   

  

 

OPROEPEN 

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. 

 

 

ONTVANGEN BESCHEIDEN 
We ontvingen in augustus van mevrouw Annie van Rooij ruim 100 geboortekaartjes.  
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GEKIEKT 

 

Herkent u onderstaande hoek en het huis met terras?  

 

 
 

 

GESPOT  

Van ons lid Ruud Moviat ontvingen we onderstaande tekst met een foto die door Petra 

van Laarhoven is gemaakt. 

 

“Tegelplateau van Hugo 

Brouwer gelegen in de 

binnentuin van apparte-

mentencomplex Hugo 

Brouwerhof van Woning-

stichting Helpt Elkander. 

De tuin is bereikbaar via de 

huisnummers: 13 en 15 en 

vrij toegankelijk om te 

bezichtigen  

Met dank aan het bestuur 

van heemkundekring De 

Drijehornick, de gemeente 

Nuenen c.a. en Woning-

stichting Helpt Elkander 

voor de lang verwachte 

opdracht tot restauratie 

uitgevoerd door Restauratiebedrijf Breda. Ook de manco-onderdelen zijn geweldig nieuw 

ingepast en op kleur gebracht en is de toplaag met de nieuwste Nano-techniek afgewerkt 

ter bescherming van weersomstandigheden.” 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF  

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

Een viertal oude strijkijzers  

 

Eerst was strijken alleen maar wrijven. Daar 

werden al in de prehistorie gepolijste keien voor 

gebruikt die verwarmd werden en niet dienden 

om de stoffen glad te krijgen maar om vet en 

was erin te wrijven om de stof water- en wind-

dicht te maken. Misschien ook wel om onge-

dierte kwijt te raken. 

 

De Vikingen (ca. 800 na Chr.) maakten gebruik 

van glazen bollen. Deze strijkglazen hadden de 

vorm van een platte druppel die goed in de hand 

lag. Zij zijn nog tot in de negentiende eeuw in 

gebruik gebleven. 

Ook de strijk- of mangelplank wordt al heel lang gebruikt voor platte lappen zoals lakens 

en doeken. De stof werd om een houten rol gewikkeld, die vervolgens met de plank heen 

en weer werd gerold. Dit was de voorloper van de mangel waarmee steeds grotere lap-

pen stof glad geperst konden worden.  

 

Toen na 1400 de massief gietijzeren strijkijzers  

hun intrede deden, werd de variatie eindeloos. De 

basisvorm van deze strijkijzers wordt nog steeds 

voor ons stoomstrijkijzer gebruikt: puntig van 

voren en breed uitlopend naar achteren, maar ze 

zijn in allerlei vormen geproduceerd, afhankelijk 

van waar ze voor gebruikt werden.  

De gietijzeren exemplaren zijn tot ver in de twintig-

ste eeuw gebruikt. Deze ijzers werden verhit in het 

vuur of op de kachel. Dat warm houden was het 

grootste probleem, dus is er heel wat af geknutseld 

en geëxperimenteerd met allerlei soorten verwar-

mingen, vormen en maten. 

Vanaf 1600 gebruikte men een hol ijzer met een 

klep of schuif in de achterzijde en een losse uitneembare gietijzeren kern, de bout. Door 

meer dan één bout te gebruiken kon de ene gebruikt worden om te strijken terwijl de 

andere werden verhit. 

Een probleem vormde het handvat dat al snel te heet werd. Dus werden er verwissel-

bare, soms versierde, handvatten bedacht en probeerde men ze met verschillende 

materialen, zoals hout en been, te omhullen. 

 

Toen de kolenindustrie op gang kwam, werden in het 

'huis' van het strijkgereedschap hete kolen gelegd die 

de voet warm hielden. Dat werkte niet altijd erg goed, 

er sprongen soms vonkjes uit of er kwam roet in het 

strijkgoed. In Groningen werd vaker turf gebruikt, dat 

hier ruim voorhanden was. Om te zorgen dat de kool-

tjes of turf goed bleven branden, werd er soms een 

schoorsteen op het apparaat gezet. Ook een blaas-

balgje om de vuurtjes weer op te stoken hoorde bij het 

geheel. 
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Daarna was het gas aan de beurt. Er verschenen speciale gascomfoors en gasfornuisjes 

voor strijkijzers, zodat er enkele ijzers tegelijk verwarmd konden worden. Ook waren er 

strijkijzers die met een slang op een butagasfles werden aangesloten. Dit was een veel 

schonere oplossing dan het werken met kool of turf, en heel wat aangenamer. De strijk-

(st)er hoefde niet meer aldoor in de rook te staan. 

Aan het eind van de negentiende eeuw, toen de elektriciteit opkwam, verschenen de 

elektrische ijzers. In eerste instantie aangesloten op een stopcontact dat in de fitting van 

gloeilampen was ingebouwd. Dat heette een ‘diefje’ omdat eigenlijk de stroom voor de 

lamp werd ‘gestolen’. 

De laatste ontwikkeling was het stoomstrijkijzer na de Tweede Wereldoorlog. Hoewel, 

ook vroeger hadden sommige ijzers speciale voeten met ribbels en reliëf om stoom uit 

nat wasgoed te laten ontsnappen en andere met een mogelijkheid om van buitenaf 

stoom door te voeren. 

Om het ijzer aan de kant te zetten of af te 

laten koelen was natuurlijk een hulpstuk 

nodig, de treeft, een houdertje op drie 

pootjes (three feet). Soms waren dit prach-

tige exemplaren versierd met kruisen, 

bloemen, harten, portretten, wapens, logo’s, 

enzovoort. 

Met de steeds mooiere kleding van de dames 

en heren werden er allengs meer hulpstuk-

ken uitgevonden om de kleding zo mooi mo-

gelijk te strijken en te stijven. Bijvoorbeeld 

voor aparte plooien, pofmouwen, kanten 

kragen (denk aan de plooikragen van de 

vorsten), hoeden, mutsen en petten en wat 

niet meer. Alleen al voor een hoge hoed had 

de hoedenmaker drie tot vier verschillende ijzers nodig. 

Om de kanten floddermutsen van het oorijzer te plooien waren er speciale persen, staven 

en gereedschappen om de gesteven stof of kantstroken in een mooie geplooide vorm te 

krijgen. Er zijn heel wat eeuwen nodig geweest om te komen tot het strijkijzer. 

Bron: Louise den Besten van het Strijkijzermuseum in Noordbroek 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

 
Verhâle 

 Ne stoere boerezoon van de Bikstrôt  

 Verkópt stèèrke verhâle én klètsprôt   

 Soms zén die wor, dik nie 

 Zèèlf gleuve duut ie die 

 Vur zén gehoor is‘t ’n mieterse uijtlôt  

  

U kunt deze limerick ook beluisteren door op deze link te klikken: 

https://drijehornick.nl/project/verhale/ 
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BIJZONDERE MENSEN 

Hoe bepaal je nu wat ‘bijzondere mensen’ zijn, en vervolgens wie dat dan zijn! Dat is 

natuurlijk erg subjectief. Maar vanaf nu start heemkundekring De Drijehornick met het 

periodiek interviewen van ‘bijzondere mensen’.   

Het eerste interview met een bijzondere Nuenenaar:  

 

Willem van Ravestijn 
Politiek thrillerauteur 

 

INTERVIEW:  ANNETTE STEVENS EN RUUD BOVENS 

 

Van technicus tot thrillerschrijver 

Willem van Ravestijn is auteur. Wij hebben contact met hem gezocht en hij vond het leuk 

en ook wel een beetje spannend om geïnterviewd te worden. Niet dat dit voor hem de 

eerste keer zou zijn, want hij is al heel vaak geïnterviewd. Annette Stevens heeft hem al 

eerder ontmoet en gesproken o.a. tijdens de schrijversmarkt in de bibliotheek op 14 mei 

2013 waarbij de Nuenense schrijvers de bibliotheekfunctie promootten en hun boeken 

bespraken met bezoekers. We verwelkomen Willem van Ravestijn in ons Heemhuis aan 

de Papenvoort.  

 

Het hele interview alsmede een geluidsfragment met videobeeld is te zien en te 

beluisteren op onze website onder BIJZONDERE MENSEN.  

 

  

 

Annette Stevens en Willem van Ravestijn in het Heemhuis. [foto: Ruud Bovens] 
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EVEN VOORSTELLEN 

Deze maand wordt aan u voorgesteld:    

Sjaak Coolen 

INTERVIEW:  RUUD BOVENS 

Deze maand alwéér een lid van onze werkgroep 

Immaterieel Erfgoed/Bijnamen: Sjaak Coolen. 

Nu telt deze werkgroep dan ook maar liefst 

negen leden, dus dan is de kans ook wel wat 

groter dat we daar een lid van interviewen. Nou, 

en wie Sjaak kent, weet dat hij kan vertellen, 

vertellen, en …  

Het verhaal óver Sjaak proberen we in het kort 

hierna weer te geven, maar de verhalen ván 

Sjaak moet u maar te goed houden. 

 

Jeugd 

Sjaak is geboren in de Beekstraat in Nuenen in 

1948. Hij was een van de veertien kinderen, 

waarvan elf zonen en drie dochters.  

Zijn ouders zijn in 1938 getrouwd  en woonden 

in de Beekstraat. Vader was daar al landbouwer 

en moeder is afkomstig van ‘t Eeneind.  

Dus een echt Nuenens echtpaar. De voorouders 

van vaderskant waren allemaal Nuenenaren. Zo 

komen er vanaf 173 al Coolens voor in Nuenen. 

Ene zekere Adrianus Coolen is zelfs burgemees-

ter van Nuenen en Gerwen geweest rond 1807.  

        
       Sjaak voor het Heemhuis 
 

 

Het gezin waarin Sjaak opgroeide was een hecht gezin, dat zelfs een voetbalelftal kon 

samen stellen met de elf zonen. 

 

 

  Ouderlijke boerderij in de Beekstraat   
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En er zaten best goede voetballers bij. Op het affiche stond steevast: De familie Coolen 

tegen de ‘rest van Nuenen’. Sjaak heeft tijdens zijn jeugd genoten van de vrijheid en de 

natuur in de omgeving van de Beekstraat. Vijf van zijn broers werden ‘geroepen’ voor 

Sparrendaal, een klein seminarie in de buurt van Vught waar je opgeleid werd voor het 

priesterambt. Eén broer, Antonio, is priester geworden en is later in Guatemala gaan 

werken.  
 

Opleiding en bedrijf 

Sjaak heeft op de Aloysiusschool in Nuenen gezeten. Zijn verdere scholing volgde Sjaak 

op de Tuinbouwschool in Eindhoven, een vierjarige MBO opleiding. Hij wilde hovenier 

worden. Na Eindhoven volgde hij de driejarige hoveniersopleiding in Vught. Na deze 

opleidingen ging hij in loondienst aan de slag. Maar na een paar jaar, in 1972, richtte hij 

samen met twee broers (Leo en Paul) het Hoveniersbedrijf Gebr. Coolen op dat in de 

ouderlijke boerderij gehuisvest werd. Helaas werd het land van het boerenbedrijf en dus 

ook van het hoveniersbedrijf door de gemeente in 1979 onteigend. Het bedrijf werd naar 

het Hopveld verplaatst waar Sjaak het samen met broer Paul voortzette tot 1996. Daarna 

werd het bedrijf verplaatst naar ‘t Eeneind. Zij specialiseerden zich in particuliere kleinere 

tuinen. Het personeelsbestand telde in de topjaren van het bedrijf zo’n 12 medewerkers. 

In 2001 werd het verkocht aan Ergon. Zijn broer Paul was al eerder gestopt maar Sjaak 

is doorgegaan tot en met 2003. Hij was toen 54 jaar, dus nog te jong om op zijn 

lauweren te gaan rusten. Het viel natuurlijk ook niet mee om in loondienst te werken in 

je eigen voormalige onderneming.   

 

Hobby ‘s  

Na zijn 54e is Sjaak vrijwilligerswerk gaan doen. Hij rijdt al 18 jaar op de buurtbus. Hij 

doet dat een halve dag per twee weken. Het is de lijn Best-Son-Nederwetten-Nuenen-

Geldrop. Ook komt zijn grote hart tot uiting bij zijn vrijwilligerswerk in de Akkers. Hij 

leest daar de mensen voor, en …. hij vertelt hen verhalen. Hij doet dat op de dinsdag-

avond al zo’n vijf jaar. Jammer dat ze niet worden opgeschreven!  

Ook is Sjaak chauffeur op de zorgboerderij Krakenburg. Hij haalt en brengt de kinderen 

al zo’n tien jaar.  

 

 

 
 

Sjaak bij ‘zijn’ buurtbus 
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Vanaf 2009 is Sjaak vrijwilliger geweest als beheerder op de 

gemeentelijke begraafplaats Oude Landen. Afgelopen seizoen 

heeft hij daar met nog twee anderen afscheid genomen als 

bestuurslid.  

 

Naast het vele vrijwilligerswerk besteedt hij graag tijd aan 

vakanties en maakt hij met zijn vrouw Anja vele reizen zoals 

naar Tibet, China, Midden-Amerika, Guatemala (broer Anto-

nio bezocht), Suriname, Egypte, Marokko, Brits Guyana en 

door heel Europa. 

 

Zijn meest recente vakantieadres ligt in Italië, de landstreek 

Ancona.  

Hij reist regelmatig voor lange tijd naar die streek, waar hij 

een bevriende Nederlander gaat helpen op de camping. 

Onlangs heeft hij daar nog 100 olijfbomen geplant. Ook daar 

vertelt hij zijn verhalen aan de Nederlandse campinggasten. 

Volgend voorjaar vertrekt Sjaak weer voor langere tijd naar 

Italië.  

 
Sjaak aan het werk op de camping  
van een vriend in Ancona (Italië)  

 

Momenteel is hij alleen nog als vrijwilliger actief op de buurtbus en bij de heemkunde-

kring.  

 

Het zingen behoort ook tot zijn hobby’s, maar dan wel het meer professionelere. Hij 

heeft 16 jaar lang gezongen bij La Bonne Espérance (1980-1996) en 17 jaar bij het 

Nuenens Mannenkoor (1997-2014).  

En niet te vergeten het kaartspelen. Hij is lid van kaartclub Okidoki.  

 

Gezin 

Sjaak is in 1980 met Anja Crooijmans getrouwd. 

Ze kregen twee kinderen, zoon Dirk en dochter 

Janne. Ze hebben ook twee kleinkinderen, Lola 

van drie (dochter van Dirk) en Tedje ook van drie 

(dochter van Janne). In het najaar, zo verklapt 

Sjaak, komen er nog twee kleinkinderen bij. 

Wekelijks passen Sjaak en Anja op de klein-

kinderen, dus het wordt wel drukker.  

Sjaak heeft niet op zo heel veel adressen 

gewoond.  

Van de Beekstraat is hij naar Bart de Ligtstraat 

verhuisd en daarna nog naar zijn huidige stek aan 

de Papenvoort.  

Het huis aan de Papenvoort heeft hij met hulp 

gerenoveerd. Hij heeft er twee jaar over gedaan 

(2008-2010) maar nu is het hun ideale stekje 

waar Sjaak en Anja hopelijk nog lang kunnen 

blijven wonen.  

 
                                                    Sjaak op de bank voor zijn huis  
            in de Papenvoort 
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UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

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

AUTEUR: Ton de Brouwer 

Van Gogh en Nuenen 

UITGAVE:  2018 

 

Ton de Brouwer schrijft over Vincent van Gogh en Nuenen zoals het werkelijk was in een 

heldere en nuchtere schrijfstijl. Hij is wars van verzinsels en speculaties rond het leven 

van Vincent. 

 

Vincent van Gogh heeft van december 1883 tot 

november 1885 in Nuenen gewoond en gewerkt. 

Achteraf gezien, was zijn verblijf in Nuenen één 

van de belangrijkste en meest productieve 

periodes in zijn leven. Hij maakte er de keuze om 

het dagelijkse harde leven van de medemens als 

uitgangspunt voor zijn schilderen te nemen. Met 

grote inzet maakte hij in Nuenen 194 schilderijen, 

waaronder De aardappeleters, 313 tekeningen, 

25 aquarellen en 19 briefschetsen.  

 

In Nuenen is nog steeds veel te zien uit de 

periode dat de bekende schilder hier leefde. In 

het Vincentre is de Nuenense geschiedenis van 

Vincent in woord en beeld bijeengebracht aan de 

hand van foto’s, reproducties van schilderijen, 

tekeningen en brieven. Daarnaast vormen 

Nuenen zelf en haar omgeving een collectie op 

zich. Maar liefst 21 gebouwen en landschappen 

hebben een directe relatie met het tweejarig 

verblijf van Vincent in Nuenen. Van die 21 

objecten zijn er 14 door hem één of meerdere 

keren geschilderd of getekend.  

De overige 7 gebouwen zijn niet door hem geschilderd, maar waren veelal huizen waar 

veel van zijn ‘modellen’ woonden. Enkele landschappen in de directe omgeving ademen 

nog steeds de sfeer van zijn tijd. Diverse routes voeren langs deze levende collectie. 

 
  
 

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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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-mail-

adres 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). 

 

    

ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

 

Welke tijdschriften liggen nu ter inzage in het Heemhuis van augustus 2021? 

Bij het doornemen vielen de volgende tijdschriften/artikelen op:  

 

Tijdschrift voor Historische geografie 2021 nummer 2 

Een tijdschrift over Landschapsgeschiedenis dat voor iedereen, die daarin geïnteresseerd 

is eens moet lezen zoals: 

 

Hoe de Zuiderzee en de kop van Noord Holland ontstonden 

Op grond van oudheidkundig bodemonderzoek hebben Amsterdamse archeologen 

vastgesteld dat de snelle ontwikkeling, van de stad pas van rond 1200 dateert. 

Aangenomen wordt dat de zee tijdens de Allerheiligenvloed van 1170 ergens in het 

noordwesten van ons land door de strandwallenkust is heen gebroken. Daardoor zou de 

Zuiderzee zijn ontstaan en kreeg Amsterdam opeens een veel gunstiger verkeersligging.  

 

Historische heggen en houtwallen 

Bij heggenlandschappen denken veel mensen in de eerste plaats aan Zuid-Engeland, 

Normandië of andere streken in Europa waar eeuwenoude heggen het landschap sieren.  

Toch heeft ook Nederland dit soort bijzondere landschappen, denk maar aan het 

Maasheggenlandschap, de Friese Wouden of delen van Zuid-Limburg. Er zijn ook streken 

waar vroeger veel heggen voorkwamen, maar die in de 20e eeuw sterk zijn aangetast.  

 

Hoe Lith (a/d Maas) bij het kapittel van Luik hoorde 

In het najaar van 1359 trokken twee leden van het domkapittel van Luik naar een van 

hun meest afgelegen bezittingen: de Heerlijkheid Lith aan de Maas. Ze kwamen orde op 

zaken stellen in het bestuur en gaven opdracht tot diverse ingrepen in het dorp en het 

buitengebied. Ze hebben daarvan een document nagelaten, dat meerdere maatregelen 

voorschrijft. 
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Erfgoed Magazine augustus 2021 

Deze keer vrijwel geheel geweid aan: Religieus Erfgoed. 

Een probleem waar de meeste gemeenten en kerkgemeenschappen in steeds grotere 

mate mee te maken krijgen nu de vele grote kerkgebouwen amper nog bezet raken. 

Eind 2018 startte het programma ‘Toekomst Religieus Erfgoed’. In een samenwerkings-

overeenkomst gaven acht partijen aan zich te willen inzetten voor het behoud van het 

religieus erfgoed. Het hoofdinstrument van het programma is de kerkenvisie, een stra-

tegische gemeentelijke visie op de toekomst van gebedshuizen.  

 

D’n Effer HKK ’t Hof van Liessent 

De vliegtuigcrash van 25 juli 1933 

Het Brabants Boekske 2021, met een mooi Liessents verhaal ‘Kop of munt?’ 

 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN 
 

Uit een mail van Margot America van 12 augustus 2021, mailbox HKK 

Geacht bestuurslid en leden, 

Vanmiddag wordt het 730 jaar oude Sint-Catharinagasthuis in Grave - gesticht in 1291 - 

officieel online gezet. Dit archief is volledig bewaard gebleven en is in Nederland uniek in 

zijn soort. Vanwege dat belang heeft het BHIC (samen met Stichting Erfgoed Maaszicht 

Grave) landelijke financiële steun gekregen van het nationale conserveringsprogramma 

'Metamorfoze' en is het oude archief verzorgd en gedigitaliseerd. 

Een paar juweeltjes die wij tijdens het digitaliseren hebben gevonden in dit eeuwenoude 

archief zijn meerdere brieven met handtekeningen van Willem van Oranje en 

bijvoorbeeld een door Frederik Hendrik en zijn secretaris Constantijn Huygens 

ondertekende opdracht uit 1646 aan kapitein Cooke om zich met zijn compagnie met 

vaandel en wapenen uit Zutphen naar Grave te begeven. Meer informatie vindt u in 

onderstaand en bijgevoegd persbericht. Gisteravond  kwamen wij met dit nieuws bij 

Nieuwsuur: 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2393524-van-pokkenbriefje-naar-vaccinatiebewijs-zo-

pakten-we-vroeger-infectieziektes-aan  

omdat dit archief van landelijke betekenis is. 

Graag vragen wij u of u hier in uw media aandacht aan wilt schenken bij uw leden. 

 

 

En tot slot….  
 

 
 

Ons mooie Heemhuis waar we nu weer van en in kunnen genieten 


