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VAN HET BESTUUR
Open Monumentenweekend
Met redelijk mooi weer moest het Open Monumenten Weekend wel een succes worden.
Te meer toen we bij elkaar 2563 bezoekers hadden geteld. Er waren dit jaar maar liefst
14 locaties in het programma opgenomen. In het kader van NGN200 zijn locaties
genomen over alle delen van de gemeente, en ook nog twee in Eckart. Soeterbeek
spande de kroon met 600 bezoekers. Ook de Opwettense watermolen en windmolen
De Roosdock waren erg gewild, evenals ’t Weefhuis, het Heemhuis en kasteelpark Eckart
met tussen de 200 en 300 bezoekers.
Het is een enorme opgave geweest om deze 14 locaties bemand te krijgen. We hebben
uiteindelijk 50 eigen leden en nog 10 anderen bereid gevonden om op deze locaties onze
vereniging te vertegenwoordigen en de bezoekers te verwelkomen.

Ook hierbij nog allen hartelijk dank voor jullie geweldige inzet.
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RABO-Clubactie
Jaarlijks organiseert de Rabobank een clubactie. Rekeninghouders kunnen hun favoriete
clubs (verenigingen) aanmelden voor een financiële bijdrage. De hoogte ervan is mede
afhankelijk van het aantal stemmen van rekeninghouders.
U draagt onze vereniging toch een warm hart toe? Maak dan s.v.p. gebruik van deze
mogelijkheid om ons financieel te ondersteunen door, indien u rekeninghouder bij de
Rabobank bent, een stem (liefst meerdere) uit te brengen op heemkundekring De
Drijehornick Nuenen-Gerwen-Nederwetten. U kunt dat doen tussen 4 en 25 oktober
a.s. op de website van de Rabobank of via de Rabobank-app.
Alvast hartelijk dank!
Boekenmarkt
Zaterdag 16 oktober a.s. houden we in het Heemhuis een najaars-boekenmarkt. In
augustus hebben we al een boekenmarkt gehouden, maar omdat we in 2020 en dit jaar
heel veel boeken hebben ingenomen, hebben we ervoor gekozen om zowel in augustus
als oktober een boekenmarkt te houden. U bent tussen 10 en 14 uur van harte welkom
in ons Heemhuis.
Lezingen
Gelukkig starten we binnenkort weer met lezingen. Noteer daarom alvast in uw agenda:
 donderdagavond 21 oktober
 donderdagavond 18 november
Zie onder AGENDA voor nadere informatie.
Website
Wilt u op onze website objecten en/of verhalen opzoeken in een van onze collecties, lees
dan even verder hoe u dat kunt doen.
Verzamelen is EEN, maar terugvinden…?
De oude kaartenbak en vervolgens de computer zijn vervangen door moderne systemen.
Heemkundekring De Drijehornick heeft gekozen voor het computerprogramma met de
naam: Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS). Hierin hebben we ons archief met objecten en documenten opgeslagen. Ook de beeldbank met heel veel foto’s heeft zijn plaats
gekregen in dit collectiesysteem, evenals de bibliotheek.
Sinds een maand hebben we tevens alle edities van ons cultuur-historisch magazine
Drijehornickels er in ondergebracht.
Het terugvinden is nu de kunst. Het zoeken in de vier bestanden werkt identiek (archief,
foto’s, bibliotheek en Drijehornickels).
De bestanden zijn licht verschillend van opzet. Zo is het gebruik van een ISBN nummer
in de bibliotheek mogelijk. In de beeldbank gebruik je wel een adres of eigennaam, maar
een ISBN nummer is daar niet van toepassing.
De onderstaande video is een handleiding om te zoeken in de bestanden.
Hieronder de link:
https://www.youtube.com/watch?v=a1t1YEo_M1Q
Het is even wennen en oefenen, maar dan gaat onze collectie voor u open.
Onder aan een foto of object staat een uitnodiging:
“Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat graag van u via het…...”
Daar kunt u ons voorzien van vragen of aanvullende gegevens.
Op onze dinsdagmorgen-inloop is er gelegenheid om verdere uitleg te krijgen en een
demonstratie te zien.
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Ontwikkeling ledenbestand
In september 2021 zijn er twee nieuwe leden bijgekomen: Wouter van Bommel en Frans
van der Horst. Het aantal leden bedraagt nu 279.
We wensen hen veel nut en plezier toe met het lidmaatschap van onze vereniging.

AGENDA OKTOBER 2021
Boekenmarkt
Zaterdag 16 oktober vanaf 10 tot 14 uur bent u van harte welkom op onze boekenmarkt
in het Heemhuis.
Lezingen
Gelukkig kunnen we weer lezingen houden nu de coronamaatregelen het toelaten. Maar
uiteraard geldt wel dat voorzichtigheid geboden is. Op donderdag 21 oktober is er in De
Dassenburcht, Jacob Catstsraat 1-3, om 20 uur een lezing over:
Het ongerepte Brabantse plattelandsleven
De inleider is Cor van der Heijden, docent aan een lyceum te Tilburg.
Cor ontving in 2011 de ‘Historische Prijs Noord Brabant’ en gaf in dat jaar het boek Anton
Schellens (1887-1954), fotograaf van het ongerepte Brabantse plattelandsleven uit. De
kern van het betoog van het boek heeft hij in een lezing samengevat.
Ook al draait het om een specifieke fotocollectie, gemaakt door een man met een bijzondere achtergrond, het verhaal daarachter heeft een reikwijdte die veel verder gaat dan
de ruime omgeving van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Periodieken en artikelen
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 14.

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.

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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GEKIEKT

Nederwetten,19 september 1944.
Locatie waar nu Brasserie De Kruik is gevestigd.

Nuenen, september 1944.
Koning Georg VI van het Verenigd Koninkrijk
bezoekt zijn troepen in Nuenen.
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ONTVANGEN OBJECTEN
We ontvingen in september van Ralf Stultiëns veel boeken met betrekking tot Vincent
van Gogh, waarvan de onderstaande in onze bibliotheek zijn opgenomen.

Op 11 september tijdens de Open Monumentendagen, ontvingen we van mevrouw
Verhoeven, Berg, Nuenen bij haar bezoek aan ’t Weefhuis, onderstaande carbidlamp.
In de jaren 50 van de vorige eeuw had haar broer deze gevonden in een berg afval dat
bij de toenmalige Linnenfabriek H.C. van Hoven (nu dus ’t Weefhuis) lag.
Het woord carbidlamp zegt al dat hierbij het licht verkregen wordt door middel van carbid. Carbid is een afkorting
van calciumcarbide. Dit is een verbinding van calcium met
koolstof, een grauwe vaste stof die gemakkelijk vocht opneemt. Door contact met water vormt die acetyleengas.
In de onderste ruimte wordt carbid gedaan, die moet goed
droog zijn. Het waterreservoir erboven moet heel voorzichtig worden gevuld. Door het contact met het water vormt
het carbid het acetyleengas. Dit gas komt langs één kant,
de brander uit (zie pijltje). Op dat punt gaat het naar de
kap (die waarschijnlijk boven een weefgetouw hing), werd
het aangestoken en gaf het een helder wit licht.
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF
DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK

Penning Vincent van den Heuvel, oprichter 1e Boerenleenbank
Vincentius Adrianus Maria (Vincent) van den Heuvel, textielfabrikant en bankier
was in 1897 medeoprichter van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank.
Vincent werd geboren in Geldrop op 8 december 1854 en overleed eveneens in Geldrop
op 13 september 1920.
Hij was voorzitter van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven vanaf de
oprichting in 1897 tot aan zijn dood. Tevens was hij van 1898 tot 1910 (voor het kiesdistrict Eindhoven) lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van 1909 tot 1920
lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
Eind negentiende eeuw werden er in veel plaatsen boerenleenbanken opgericht, die alle
lid waren van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven. Rabobank is in
1972 ontstaan uit een fusie tussen de Coöperatieve Centrale RAiffeisen-Bank uit Utrecht
en de Coöperatieve Centrale BOerenleenbank uit Eindhoven. Door de twee eerste letters
van beide banken te nemen ontstond de naam RABObank.
In 2016 is de structuur van de Rabobank gewijzigd. De 106 lokale Rabobanken en Rabobank Nederland zijn gefuseerd tot één bank: de Coöperatieve Rabobank.
Ter gelegenheid van deze gebeurtenis is de penning geslagen.
Ook in Nuenen was een Boerenleenbank. Deze werd op 31 maart 1901 opgericht.
Oorspronkelijk was de bank gevestigd bij de kassier (later directeur genoemd) thuis.
Zo ook in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. De laatst bekende particuliere vestiging
was Berg 49.

Berg 49

In 1970 verhuisde men naar Berg 22

In 2010 verhuisde de bank
naar het Park 34-36

In 2020 werd de RABO-vestiging in Nuenen gesloten.
Het pand Berg 22 is nu het medisch centrum Aan de Berg.
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EVEN VOORSTELLEN
Deze maand wordt aan u voorgesteld:

Hans Dirksen
INTERVIEW: RUUD BOVENS
Deze maand maken we kennis met een zeer actief
lid van onze heemkundekring: Hans Dirksen. Hij is
een van onze bibliothecarissen, én lid van de werkgroepen Genealogie, Historische Geografie en
Parochiearchieven.
Onlangs heeft hij een autobiografie geschreven
voor zijn vier kleinkinderen.
Toen ik dit hoorde maakte het mij nieuwsgierig om
te weten wat hem heeft gedreven om een boek te
schrijven over hemzelf.
Zijn kleinkinderen wilden meer over hun grootvader
weten, en dan met name over wat er zich vroeger
afspeelde. Want de spannende verhalen uit de tijd
dat opa een uniform droeg fascineren hen erg. Zo
vinden wij het óók leuk om meer over die persoon
te weten die dat uniform droeg.
Jeugd
Hans is in 1941 in Goirle geboren als vijfde kind uit
een gezin met tien kinderen. Hans is dus een Brabander van geboorte. Maar zo honkvast aan Brabant zal Hans in zijn verdere leven niet blijven. Zijn
ouders woonden in Vinkeveen. Vader was afkomstig
uit Wijk bij Duurstede en moeder uit Vinkeveen.
Zijn vader leerde moeder kennen na het overlijden van zijn echtgenote. Er waren toen al
drie kinderen. Vanaf hun huwelijk zijn de ouders van Hans in Goirle gaan wonen waar
vader hoofd van de openbare lagere school werd. Zodoende is Hans opgegroeid in Goirle.
Hij volgt daar de bewaarschool bij de nonnen en vervolgt bij
de fraters de eerste twee klassen van de lagere school. Hij
beleeft daar een kritieke periode omdat hij ernstig ziek wordt.
Hij heeft namelijk roodvonk en een longontsteking opgelopen.
Maar gelukkig wonder boven wonder herstelt hij van beide
aandoeningen.
In Goirle hadden zij een grote tuin maar dat vond Hans niet
genoeg, want zo klein als hij was, als de poort openstond
zocht hij de ruimte. Hans vertelt de volgende anekdotes met
nog een glinstering in zijn ogen: toen hij weer eens een keer
zoek was, brak er natuurlijk paniek uit in huize Dirksen. Pas
’s avonds laat werd hij in de boerderij van de buren gevonden
waar hij lag te slapen in het hondenhok. Een andere keer toen
Hans weer gevonden was, werd zijn speelpakje verschoond en
vond de huishoudhulp een dode mol in een van zijn broekzakken. Het gezin ging naar de
Sacramentsprocessie kijken maar Hans was niet te vinden. Terwijl het gezin zich bij het
publiek had geschaard, kwam Hans aangelopen op zijn klompen en met een flinke snottebel. Moeder zei dat hij zijn zakdoek moest pakken en Hans haalde een afgeknipte pyjamamouw uit zijn zak. Zijn moeder schaamde zich rot en Hans werd onmiddellijk door een
zus naar huis gebracht. Hans moet toen niet ouder dan drie/vier jaar zijn geweest. Dat
Hans van afwisseling hield stond toen al vast.
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School en Opleidingen
We gaan even verder met de schoolopleiding. Het gezin was intussen verhuisd naar
Winschoten waar vader Dirksen een baan als hoofd van de lagere school had gevonden.
Hans maakt de lagere school in Winschoten af.
Dat Hans geen zin in leren had bleek al vrij
vroeg. Leren deed hij alleen in die vakken
waarin hij geïnteresseerd was. Het natuurgebeuren vond hij heel interessant. Voor zijn
vader was het natuurlijk niet altijd even leuk
als zoonlief niet zo best oplette in de klas.
Maar buiten de school was Hans veel actiever. Gedurende de lagere school in Winschoten kreeg Hans in zijn vrije tijd een opleiding
in de jeugd-natuurzorg waar hij glansrijk
voor slaagde. Hierdoor mocht hij op woensdag- en zaterdagmiddag met boswachters
mee de natuur in.
Ook werd hij misdienaar toen hij in de 4e
klas zat. Zodoende moest hij ook teksten
latijn uit zijn hoofd leren die hij vandaag de
dag nog kan opdreunen.
In het gezin hadden de kinderen een eigen taak

Het klein seminarie lonkte en Hans ging in 1953 naar het klein seminarie in Sint-Oedenrode bij de Damianen. Een goede bekende van de familie Dirksen was daar pater en
zodoende was het vertrouwd om Hans naar Sint-Oedenrode te sturen. Hans vond de
missie zeer interessant en wilde vooral naar de missie op de Cookeilanden. Het bleek een
strenge opleiding te zijn waar veel geleerd moest worden. Het dagschema zag er als
volgt uit: om 6 uur opstaan; gymnastiek; eucharistieviering; om 8 uur ontbijt; om 8:30
uur start van het lesprogramma; om 12 uur warm eten; bed opmaken; speeltijd; om 14
tot 17 uur lessen; van 17 tot 18 huiswerk maken; om 18 avondeten; van 19 tot 20:30
uur huiswerk en om 21 uur te bed.
Hans was naast het studeren ook actief op het seminarie in muziek en toneel. Maar in
1957 stopte Hans vroegtijdig op het seminarie.

Van den vos Reynaerde
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Inmiddels waren zijn ouders verhuisd van Winschoten naar Almelo (1956). Hans ging
naar de RK H.B.S. en werd ingevoegd in de 2e klas. Na de 3e klas werden zijn ouders
door een beroepskeuze adviseur getipt dat Hans geschikt zou zijn voor een bouwkundige
opleiding. Daarom ging Hans naar de H.T.S. in Hengelo. Dagelijks dus met de fiets door
weer en wind, heen en terug 17 km. In zijn vrije tijd was Hans ook koster in de kerk in
Almelo. Hij was toentertijd de jongste koster in Nederland.
Militaire dienst
In 1959 kreeg Hans de oproep voor militaire dienst en
hield die zolang achter dat hij geen uitstel meer kon
vragen voor zijn studie, tot grote ontsteltenis van zijn
ouders. Hans moest dus nu alvorens de H.T.S. te kunnen
afronden, in militaire dienst. In 1960 ging Hans in dienst
en behoorde tot de lichting 1960-2. Hij werd gestationeerd
in Roermond bij de Landmacht, onderdeel Infanterie. Na
enige tijd werd hij geselecteerd voor de opleiding tot
onderofficier in de Isabellakazerne in Den Bosch. Na zes
maanden werd hij sergeant. Na deze periode begon Hans
plezier te krijgen in het leren toen hij bij de sector Verkenning en Inlichtingen in Harderwijk terecht was gekomen door eigen keuze. Dit hield in dat hij 24 maanden in
dienst moest blijven. Na de opleiding aan de School Militaire Inlichtingen Dienst (SMID) werd hij overgeplaatst
naar Steenwijkerwold. Zijn ouders zaten ook niet stil en
waren in 1960 verhuisd naar Utrecht.

Na een succesvolle sollicitatie bij de gemeentepolitie
Utrecht verzocht Hans om vervroegd uit te treden.
Zodoende kon hij drie maanden eerder afzwaaien. Hij
ging in 1962 naar Wassenaar om de politieopleiding tot
agent te volgen die een jaar duurde.
Deze opleiding beviel Hans erg goed en in december
behaalde hij zijn diploma voor agent en hoofdagent
van gemeentepolitie. Zijn eerste officiële optreden was
tijdens de begrafenis van koningin Wilhelmina in 1962.
Tijdens een avond wijkronde arresteerde hij een balorige student die na enig hardhandig optreden werd
ingesloten. Navraag bij zijn zus leerde dat dit haar
vriend was, en zo heeft Hans wel op een heel speciale
manier zijn toekomstige zwager leren kennen.

De beëdiging in Utrecht

Gezin en vrijetijd besteding
In zijn ‘Utrechtse tijd’ heeft Hans veel werkzaamheden naast zijn beroep verricht op
gebied van maatschappelijk werk. Zo gaf hij sport en spel in een clubhuis van de
parochie voor 8 tot 12-jarigen. Ook werden de carnavalsfeesten voor de jeugd in
Utrecht/Tivoli door hem samen met andere leiders/leidsters georganiseerd. Een van de
leidsters, Cis, is de latere echtgenote van Hans geworden.
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Hans en Cis trouwden in 1965 in Utrecht, waar zij acht jaar zouden moeten wachten op
huisvesting. Dit leidde ertoe dat Hans ging solliciteren in Almelo waar ze een flatwoning
konden betrekken. Hij werd daar ook meteen weer bestuurslid in het jeugdwerk van de
parochie. Er werden film- en dansavonden georganiseerd. Ook gaf hij cursus aan toekomstige echtparen van verschillende religies de zgn. gemengde huwelijken.
In Almelo behaalde Hans zijn politie B-diploma (brigadier en adjudant). Hij wilde verder
leren voor kinderrechercheur. Zijn korpschef vond dit geen goed idee maar hij adviseerde
om verder te studeren voor inspecteur aan de politieacademie in Apeldoorn. Alvorens hij
uitsluitsel krijgt om al of niet toegelaten te worden, solliciteert hij naar de politieopleiding
voor N.O-Nederland in Lochem. Hij wordt daar aangenomen en daags erna ontvangt hij
de toestemming voor de opleiding op de politieacademie in Apeldoorn. Omdat hij zijn benoeming in Lochem heeft geaccepteerd gaat hij daar op 1 januari 1971 als docent beginnen. Wel moet hij dan 2 jaar wachten voor hij met zijn verdere studie mag beginnen.
Inmiddels is hij met zijn gezin verhuisd van Almelo naar Lochem. Het gezin bestaat naast
Hans en Cis uit zoon Mark en dochter Birgit, die beiden in Almelo zijn geboren.
Politieacademie en verdere carrière
In 1973 start Hans de vierjarige opleiding aan de politieacademie in Apeldoorn. Hij heeft
er maar twee jaar voor nodig om deze opleiding succesvol af te maken. In 1976 wordt hij
benoemd tot inspecteur bij de gemeentepolitie in Breda. U raadt het al: het gezin verhuist naar ………deze keer naar Teteringen. Hij start daar met de opdracht om een cursus
organisatieadviseur te volgen ten einde de politieorganisatie mede te reorganiseren. Hij
houdt zich daarna ook bezig met de reorganisatie en met de uitvoering van Bijzondere
Wetten, zoals milieu etc. Hij wordt overgeplaatst naar de sectie Bijzondere Recherche
waar hij wordt geconfronteerd met drugshandel, inlichtingendienst en kinder- en zedenpolitie. Hij onderzoekt de werkmethoden en zijn studie leidt tot een wezenlijke wijziging
van de gedragslijn van de gemeentepolitie bij het verbaliseren van minderjarige verdachten. Deze wijziging is later in heel Nederland ingevoerd. Ook heeft hij bewerkstelligd
dat de diensten voor maatschappelijk werk in de gemeente gingen samenwerken met de
kinder- en zedenpolitie. Alsof Hans nog niet genoeg te doen had, werd hij ook vicevoorzitter van de politie dier- en milieubescherming en ging hij lesgeven aan cursisten van de
B-opleiding voor brigadier en adjudant. Hij werd hier ook examinator.

10

In 1981 wordt Hans Dirksen benaderd om adjunct-directeur te worden van de politieschool Zuid-Nederland in Heerlen. Hans wilde deze functie aanvaarden, mits hij ook
hoofd opleidingen kon worden. Immers hij vond dat je als ‘adjunct’ te weinig directe
lijnen had aan te sturen. In deze tijd werd de gehele opleiding in Nederland gereorganiseerd waarbij de studieduur van één jaar werd verlengd tot twee jaar en drie
maanden.
Hans heeft aan deze nieuwe
opleiding mede inhoud mogen geven. De invoering
hiervan was in 1983.
In Heerlen werd Hans ook
vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctionarissen, een
vereniging van opleidingsbureau en bedrijfsopleidingen. Hij was medeorganisator
van de jaarlijkse opleidingsmarkt (vergelijkbaar met de
banenmarkt).

Politieopleidingsschool Zuid-Nederland

In 1986 werd Hans gevraagd om te solliciteren naar de directeursfunctie aan de politieschool in Heerlen waar hij al adjunct was. Hans zette een sector op die zich speciaal
bezighield met de vraag “hoe om te gaan met geweld”. Zijn docenten moesten ook aan
derden lesgeven. Om veel reistijd van ‘klanten’ te voorkomen die naar de cursus in
Heerlen moesten komen, werd een dependance van deze specifieke opleiding in Middelbeers opgericht.
Hans wist de filosofie van deze opleiding drastisch te wijzigen. Werd eerder uitgegaan
van een volledig theoretische benadering, nu werd veel meer nadruk gelegd op het
sociale en maatschappelijke aspect.
De slogan was: “Van Wet handhaven naar Wet hanteren”.
In Heerlen is Hans Dirksen benoemd tot commissaris van gemeentepolitie. Hij is vijf jaar
directeur gebleven van de politieschool in Heerlen.
Hij begon weer naar de praktijk te verlangen. Zo kwam het dat hij in 1990 de
kans kreeg om met andere politiecommissarissen en met leden van de zittende (rechters) en staande (officieren van
justitie) magistratuur voor vier weken
naar de Verenigde Staten op werkbezoek
te gaan. Het waren zo’n dertig personen.
Dit bezoek heeft geleid tot de aanschaf
van geautomatiseerde systemen die vingerafdrukken selecteerden en vergeleken, én apparatuur die het mogelijk
maakte om te schieten met infrarood in
een film in plaats van op fysieke doelen.
In 1991 kwam er bij de rijkspolitie in Middelburg een vacature vrij als waarnemend
districtscommandant. Hans werd er benoemd. De overgang van de gemeente- naar de
rijkspolitie was voor Hans wel even wennen. Hij werd geconfronteerd met de fusie van de
gemeente- en rijkspolitie in 1994.

11

Inmiddels was Hans per 1 januari 1994 districtscommandant Walcheren geworden. Bij
deze fusie werd het specialisme verlaten en moesten de agenten allround worden. Hans
Dirksen verzette zich hier fel tegen omdat er geen specialisme meer overbleef zoals
bijvoorbeeld de jeugdpolitie en verkeerspolitie. De basis van deze fusie was het bezuinigen in plaats van het verbeteren van de efficiëntie van de politietaken.
Vanaf 1997 wordt hij volledig belast met het wijzigen van de organisatie van de regiopolitie in Zeeland. Waarna hij in 2001 in de functie van kabinetschef met pensioen ging.
Intussen was Hans Dirksen in 1993 als lid van een onderzoekscommissie voor vijf weken
naar Zuid-Afrika uitgezonden met als doel de opleiding van politieagenten op te zetten in
de overgangsperiode naar ANC. Dit was een opdracht van toenmalig minister Pronk. De
commissie bestond uit vier personen. Er werden daar politiekorpsen bezocht, universiteiten en andere opleidingsinstituten in Johannesburg en Kaapstad. Zij selecteerden daar
een vertegenwoordiging van de politie die later in Nederland een werkbezoek brachten.
In 1998 werd Hans nog ingezet bij de ‘kwestie Balkan’. Hij werd hier geroepen om voor
het International Rode Kruis te Genève les te geven in mensenrechten. Het betrof de
landen Bulgarije en Macedonië (nu Noord-Macedonië). Zo heeft hij een half jaar in Skopje
politiebeambten van hoog tot laag alsmede docenten gedoceerd in mensenrechten. Ook
in de stad Sofia heeft Hans lesgegeven op de politieacademie en aan de grenspolitiebeambten.
Vrijwilligerswerk
De rol van St. Nicolaas mocht hij in Almelo en Terheijden
invullen. Hij deed dit op scholen, woonwagenkamp, inrichtingen en bij gezinnen van collega’s thuis.
In Breda was Hans Dirksen ook lid van de carnavalsvereniging en werd lid van het ‘protocol’ dat zich bezighield met
het toekennen van de carnavalsmedailles.
In Kerkrade was Hans voorzitter van het schoolbestuur van
het Lambertuscollege na fusie van LEAO, MAVO en technische opleidingen. In Heerlen was Hans lid van milieugroepen. Zijn echtgenote Cis hield zich meer bezig met
vrijwilligerswerk voor ouderen op het gebied van handenarbeid.
In Middelburg was Hans voorzitter van het kerkbestuur
(normaliter is dit de pastoor!). Maar Hans had de bevoegdheid van de bisschop om de voorzittersfunctie te bekleden.

Pensioen
Tegen de tijd dat Hans met pensioen zou gaan, kwam Cis aan het woord: ”Ik ben altijd
met jou meegegaan en vele malen verhuisd, maar nu ga je met mij mee!”. En zoals een
geüniformeerd ambtenaar betaamt: opdracht is opdracht. Omdat Middelburg wel erg ver
weg lag van de woonplaatsen van de andere familieleden werd besloten om naar Nuenen
te verhuizen. Dit gebeurde in 2001. Ook hier is Hans meteen actief geworden bij de RK
parochie H. Clemens en later bij Parochie Nuenen en Parochie Heilig Kruis Nuenen c.a.
Naar aanleiding van een door onze heemkundekring in 2003 georganiseerde snertwandeling werden Hans en Cis lid van onze vereniging. Hij heeft mede de basis gelegd
voor de dinsdagmorgen inloop (voorheen alleen maar woensdagavond) bij de heemkundekring en heeft de bibliotheek overgenomen van zijn voorganger.
Zoon Mark woont met partner in Prinsenbeek en heeft twee zonen. Dochter Birgit woont
met partner in Helmond en heeft een zoon en een dochter.
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LIMERICK VAN GERARD DE LAAT
Diender
Ás misdiender baâd hèij hul nètjes
Deevoot de Latijnse gebèdjes
Góng nor ’t seejmienôr
Blif nie al te lang dôr
Én wier diender mi pliesiepètjes
U kunt deze limerick ook beluisteren door
op deze link te klikken: https://drijehornick.nl/project/diender/

UIT ONZE BIBLIOTHEEK
ONZE BIBLIOTHECARISSEN KOZEN DEZE MAAND VOOR U HET VOLGENDE BOEK UIT:
Auteur:
Tijs van den Boomen
De vierkante meter
Een Eindhovense geschiedenis 1934 - 1959
Uitgave:
2004
Alle Nederlandse binnensteden zien er hetzelfde uit:
dezelfde winkelketens, dezelfde modieuze puien, dezelfde
stadsvloeren met sierbestrating. Hier telt elke vierkante
meter verkoopoppervlak en elke meter strekkende etalage. En dus zijn bijna overal de trappenhuizen gesloopt en
staan de bovenwoningen leeg.
‘De vierkante meter’ wekt de geschiedenis van één
winkelstraat tot leven en zoomt in op één pand en één
van zijn bewoners. De straat is de Eindhovense Demer,
het pand is een tabakswinkel met een ‘elektrische
tabaksfabriek’ erachter, de bewoonster is Henriëtte
Prinsen.
Aan de hand van interviews, foto’s, boeken en krantenberichten portretteert een van haar zoons de straat:
onder andere op de dag van haar geboorte in de winter
van 1934, tijdens het Engelse sinterklaas-bombardement
van 1942 dat de straat in puin legt, elf jaar later als de
straat eindelijk is wederopgebouwd en ten slotte op haar
trouwdag aan het einde van 1959, een maandag, want
dan is het rustig in de winkel.
De epiloog buigt zich over de toekomst van de Demer.
‘De vierkante meter’ is een vervlechting van stedenbouwkunde en biografie, van pand en
bewoonster, van steen en vlees. En passant ontrafelt het boek de familielegende over de
vierkante meter grond die Philips gestolen zou hebben.
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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-mailadres van een van uw kinderen, indien die geen bezwaar hebben, aan ons doorgeven
zodat wij alle heemkundepost naar dat adres kunnen sturen.
 U aan de secretaris e-mailadressen kunt doorgeven van personen of instanties waarvan u denkt dat deze het leuk vinden om onze nieuwsbrief te ontvangen.
 Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, niet meer auteursrechtelijk beschermd zijn. En voor online publicatie van oude archief foto’s die nog wel
beschermd zijn, is ruim € 4 euro per foto redelijk . . . (uitspraak gerechtshof Den
Haag, mei 2020).

ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET
HEEMHUIS IN TE ZIEN
Welke tijdschriften liggen nu ter inzage in het Heemhuis van september 2021?
Bij het doornemen vielen de volgende tijdschriften/artikelen op:
Heemschild St Oedenrode
Helemaal gewijd aan de Rooise kunstschilder Pieter de Josselin.
Voor de kunstliefhebbers een must om te lezen
Erfgoedvereniging Dye van Best nummer 2
Zo leefden we in de dertiger jaren in Best.
Mooi verhaal hoe het in die jaren (ook bij ons ) er aan toe ging.
En voor diegenen die Best nog van vroeger kennen:
Een heel artikel met veel prentbriefkaarten
En nummer 3
Van voorpootrecht naar bermbeheer.
Een artikel dat zeker niet alleen op Best slaat.
Toen de postbode nog achterom kwam.
En dat was overal zo.
Erfgoed Magazine
De betekenis van ’Open Monumentendag’.
De Molukse kazernebewoners.
Reconstructie Vlaamse Schuur in Brabants landschap.
Op zoek naar historische wrakken in de Zuiderzee.
Heemschut
De caféveranda’s in Drenthe.
. Wie kent ze niet van een fietstocht in Drenthe?
Komt de tram terug in Enschede?
. Zij zeggen: Ja …zeker.
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Het Monfortanen-klooster in Oirschot.
De Atlantikwal.
. In den Helder?
Een uitgave van Bouwkundig Erfgoed
Welke cursussen worden er in 2021 gegeven?
Wel 35 pagina’s vol!
Tijdschrift voor Historische geografie
Zowel in het Drentsche Aa gebied als op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug liggen
z.g. ‘Celtic fields’uit de ijzertijd.
. Voor kenners : meer dan interessant
Walcheren: de tuin van Zeeland.
De boerderijen van het Bureau Wederopbouw.
. Ook wij kennen die nog wel van na de oorlog
De Maliebaan in…..Leiden.

ACTIVITEITEN VAN DERDEN
Uit een mail van Margot America van 12 augustus 2021, mailbox HKK
Geachte leden en bestuur van de heemkundekringen,
Graag breng ik u op de hoogte van het nieuws dat vanaf vandaag officieel hét foto- en
filmgeheugen van Brabant online staat op www.brabantinbeelden.nl
U kunt hier genieten van duizenden foto's maar interessanter nog: u kunt nu al meer dan
1300 oude filmtitels streamen; denk aan optochten, verjaardagen, straattaferelen,
bevrijdingsfilms etc. Verder kunt u foto's bekijken, herinneringen ophalen en beeldverhalen lezen over hoe het vroeger was in Brabant. Maar minstens zo belangrijk: u kunt
ook hun Brabantse filmmateriaal voor het behoud bij ons aanleveren. Zo groeit ons
gezamenlijke foto- en filmgeheugen van Brabant. BrabantinBeelden is van, voor en door
de Brabanders!
Hieronder vindt u het persbericht. Neem een kijkje op brabantinbeelden.nl en blader
digitaal door al het beeldmateriaal.
Met vriendelijke groeten,
Margot America - communicatie BrabantinBeelden
Bijgevoegd twee foto's, de beschrijving is tevens bronvermelding.
Voor meer foto's en filmbeelden download hier uw beeldmateriaal:
https://we.tl/t-L9srDi1yOE
PERSBERICHT
Ons filmgeheugen vanaf vandaag op internet
BrabantinBeelden neemt je mee terug naar hoe het was in Brabant
Spelende kinderen op straat, 'ons mam' in haar schort achter het fornuis, ploegende
boeren, winkels en mode, maar ook schoolfoto's of films van optochten, verjaardagen en
straattaferelen: duizenden foto's en films met verhalen over leven en werken, bidden en
feesten en wonen en ontspannen in Brabant. Nu voor iedereen toegankelijk
op www.brabantinbeelden.nl
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Beeldverhalen: een feest van herkenning
Het leven in Brabant van de laatste anderhalve eeuw is vastgelegd in honderdduizenden
foto's en films, zowel van professionele fotografen en filmmakers als van amateurs.
BrabantinBeelden maakt een selectie uit dat enorme aanbod, combineert foto's en films
over een bepaald onderwerp en vertelt het verhaal erachter. Met elkaar geven de beelden én verhalen een inkijkje in het Brabantse leven van alledag, maar ook dat van bijzondere dagen. Van grofkorrelige zwart-witbeelden tot achtmillimeterfilmpjes en videobanden: BrabantinBeelden opent je ogen voor duizend-en-een bekende en onbekende
verhalen. Ze zijn gerangschikt op thema: van werk, gezondheid, recreatie en de jaren
'50 tot geloof, liefde, feest en de jaren '80. Veel verhalen zijn een feest van herkenning.
Het kan je zelfs een weerzien met mensen uit je eigen levensgeschiedenis opleveren.
Gedeeld plezier
Brabant is de provincie van samen, delen, geven en krijgen. Dat geldt ook voor foto's en
films. BrabantinBeelden gunt zoveel mogelijk mensen het plezier om samen herinneringen aan Brabant te delen. In talloze schoenendozen, kasten of op zolder liggen foto's
en films van een voorbije tijd die letterlijk uit het zicht zijn geraakt. Om ook in de toekomst nog te kunnen zien hoe het was in onze provincie, moeten we de beelden ervan
nú veiligstellen. Jij kunt ons daarbij helpen.
Doen we niets, dan blijft er niks van over. En wordt dat wat nu nog bij mensen thuis op
zolder ligt, bij verhuizen of na overlijden weggegooid. In Brabant was er nog geen
instelling die zich provincie-breed inzette voor het behoud van historische filmbeelden.
Daarom heeft het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) deze handschoen
opgepakt. De kwetsbare oude filmrollen moeten actief worden geconserveerd, soms
gerestaureerd, want gaan anders letterlijk verloren in de tijd. We beschikken over een
speciaal 'koudedepot', een ruimte die qua temperatuur en luchtvochtigheid is afgestemd
op oud filmmateriaal. Ook hebben we expertise om films te bekijken, te digitaliseren en
te beschrijven. Op dit moment bevat de database zo'n 1300 filmtitels die allemaal online
te streamen zijn. Dat aantal zal de komende tijd fors groeien. Ook het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) heeft bijgedragen aan deze collectie Brabantse filmbeelden. Ook jouw gewone films zijn bijzonder! BrabantinBeelden bewaart foto's en films
van ons verleden. Nu en voor de toekomst. Samen met alle Brabanders vormen we ons
foto- en filmgeheugen van Brabant. Help mee, want ook jouw gewone films zijn bijzonder! Neem een kijkje op BrabantinBeelden. Wil je meer informatie of heb je films die je
wilt aanbieden? Neem contact met ons op en wij helpen je graag.
BrabantinBeelden
www.brabantinbeelden.nl Email: info@brabantinbeelden.nl Telefoon 073 - 681 85 00
's-Hertogenbosch, 25 september 2021

Brabantse koffietafel bij familie Petit, Vught 1954 (Het Zuiden)
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IJscokar bij KAJV-congres Vught, 1937 (Het Zuiden)

EN TOT SLOT….
De ramen en deuren van het Heemhuis zitten nu weer mooi in de verf. Het rotte hout
aan de dakgoten is hersteld.
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Ons mooie Heemhuis waar we nu weer van en in kunnen genieten

18

