
                                                                                               1 

 

 

 

digitale nieuwsbrief 

cultuurhistorische vereniging 

heemkundekring De Drijehornick 
Nuenen-Gerwen-Nederwetten 

 

Website: www.drijehornick.nl                     E-mail: info@drijehornick.nl  

 

 

nummer 28                                                                                1 januari 2022  

 

In deze nieuwsbrief:  pagina: 

 Van het Bestuur      1 

 Website   2 

 Jan van Bakel overleden  2 

 Oproepen  3 

 Verdwenen molens  6  

 Gekiekt  7 

 Gezien in ons archief  8 

 De geschiedenis van de kerstboom  9 

 Even Voorstellen 10 

 Limerick   14 

 Uit onze bibliotheek  14                                                           

 Stal De Linde 15  

 Nieuwe ontdekking 16 

 Uit periodieken van andere organisaties                                                    18 

 Activiteiten van andere organisaties 19 

 

VAN HET BESTUUR 

 

 

 

 

  



                                                                                               2 

 

Bezoek Heemhuis 

Vanwege de recente coronamaatregelen zijn ook wij genoodzaakt om het Heemhuis 

alleen nog maar open te stellen op afspraak.  

 

Gouden jubileum 

We weten nu waar we als heemkundekring ‘de mosterd kunnen halen’. Afgelopen 

december was het 50 jaar geleden dat onze heemkundekring werd opgericht. We zijn 

bezig met de voorbereidingen van dit jubileum, dat we in mei 2022 hopen te vieren.  

U wordt daarover nog geïnformeerd. Zie ook onder OPROEPEN. 

 

WEBSITE  

REMMET VAN LUTTERVELT, WEBMASTER 

Voor een steeds groter publiek, zowel binnen als buiten heemkundekring De Drijehornick, 

is de website dè centrale verbindende factor voor informatie, studie en archief. Nooit 

eerder was zoveel te zien en te ontdekken op de site en in de daaraan gekoppelde 

digitale Zijper-database waarin onze archieven steeds rijker gevuld worden. Foto's, 

artikelen uit alle Drijehornickels, archeologische artefacten. etc. etc. vindt u vanuit uw 

‘luie stoel’ thuis. 

Met het plotseling overlijden in april van onze mede mede-webmaster Cor Aalbers zitten 

we, eufemistisch gezegd, met een onderbezetting bij het websitebeheer. Omdat de 

website een zgn. CMS (Content Management Systeem) is, kunnen zowel het bestuur als 

werkgroepsleden zélf inhoud aan de website toevoegen. Dit grote voordeel heeft een 

keerzijde in het beheer. Er is (gelukkig) nog veel te doen en dat zult u merken aan 

regelmatige wijzigingen en updates. Het helpt als u de site regelmatig blijft raadplegen. 

Wij roepen wederom op om, via het bestuur, uw wensen voor uitbreiding en aanpassing 

van de site kenbaar te maken. 

 

OUD-NUENENAAR JAN VAN BAKEL OVERLEDEN 

PETER VAN OVERBRUGGEN 

 

Op eerste kerstdag is Jan van Bakel op 94-jarige leeftijd 

vredig ingeslapen. Jan werd in Nuenen geboren op 11 

december 1927 op Berg 19. Na zijn gymnasiumopleiding 

aan het kleinseminarie Beekvliet en studie Nederlands aan 

de Katholieke Universiteit Nijmegen promoveerde hij op 

een onderzoek naar de klompenmakerstaal. Vanaf 1958 

werkte hij mee aan het Brabants woordenboek. Hij werd 

docent dialectologie en historische taalkunde en hoogleraar 

computerlinguïstiek.  

Tot 2014 hield hij een eigen website bij 

(http://janvanbakel.nl/huisblad.htm).   

 

Daarop staat ook een aantal artikelen over zijn familie, Nuenense 

historie en de Nuenense taal. Jan leverde ook bijdragen aan onze 

heemkundekring De Drijehornick (lezing, artikelen).  

In 2011 schreef hij het voorwoord voor het ‘woordebuukske’ van 

Gerard de Laat. Voor wie meer wil weten over deze markante 

persoonlijkheid: korte autobiografie (1997) en autobibliografie. 

 

      
Geboortehuis Jan van Bakel (Berg 19),  

waar het gezin woonde tot 1936. 
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OPROEPEN (HERHAALDE OPROEPEN) 

50 jarig jubileum 

 

In december jl. bestond onze heemkundekring 50 jaar. Als corona het 

ons toestaat willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

De bedoeling is om op zaterdagmiddag 14 mei a.s. hier aandacht aan te 

besteden met zowel een serieus als een luchtig deel. Eén ding staat 

voorop: het moet vooral een mooie middag worden. Inmiddels is een 

projectgroep ‘50 jaar heemkundekring De Drijehornick’ gestart met de 

voorbereidingen en uitwerking van ideeën. De projectgroep bestaat uit 

Jan Vellekoop (voorzitter) en verder als leden Ton Neijts, Joke van Ouwerkerk-van Eck, 

Louis Bressers en Roland van Pareren. 

Onze vraag is: heeft u als lid een idee hoe we deze feestmiddag zouden kunnen invullen?  

Laat het ons vooral weten. Ons emailadres is: info@drijehornick.nl 

 

Wandeltochtbegeleiders gevraagd 

Zie voor nadere gegevens hierna onder NGN200. 

 

Leuke anekdotes, verhaaltjes, video’s, foto’s en natuurlijk GEDICHTEN EN 

LIEDJES!!!  

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 ont-

vangen die in relatie staan tot Nuenen-Gerwen-Nederwetten. Een mooie aanvulling op 

ons immaterieel erfgoed.  

Dit onderwerp (immaterieel erfgoed) kreeg ook veel aandacht op de digitale vergadering 

van de Raad van Aangeslotenen van Brabants Heem afgelopen week (zie ook de website 

Brabants Heem).  

 

 

NUENEN-GERWEN-NEDERWETTEN 200 JAAR 

 
 

 

 

 

 

In Nederwetten Herdenkingsboom 2021 geplant  

INITIATIEF NGN200 EN PAROCHIE HEILIG KRUIS 

 

Vrijdag 17 december is op het plein voor de kerk in Nederwetten de herdenkingsboom 

2021 geplant. De boom, een Ginkgo biloba ofwel Japanse notenboom, is geplant ter ere 

van 200 jaar Nederwetten samen met Nuenen-Gerwen en 125 jaar Lambertus-

kerk. De boom is dus nog net in het voor Nederwetten historische jaar 2021 geplant. Op 

een later tijdstip zal er een officieel tintje aan de boomplanting worden gegeven. Het is 

de bedoeling dat er dan ook een informatiebord wordt bijgeplaatst.  
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De voor Nederwetten historische herdenkingsboom 2021 gereed 
om geplant te worden op het plein voor de Lambertuskerk  
[foto: Roland van Pareren] 

 

 

 

 

 

 

125 jaar Lambertuskerk                                                                                          

De huidige Lambertuskerk aan de Hoekstraat is gebouwd in 1896 als vervanging van de 

450-jarige kerk aan de Dommel tegenover de Kerkhoeve. Dat is dit jaar dus 125 jaar 

geleden. Het mag een prestatie van formaat genoemd worden om met de middelen en de 

mogelijkheden van die tijd deze mooie kerk te bouwen. Pastoor Petrus van Hoeck heeft 

het initiatief tot de bouw van de kerk genomen en heeft een zeer grote invloed op het 

uiteindelijke resultaat. Zijn opvolger Josephus van Eijl zorgt voor de verfraaiing aan de 

binnenzijde van de kerk met beelden en glas-in-loodramen.  

Sinds 2000 is de Lambertuskerk in Nederwetten een Rijksmonument. De Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed motiveert dat als volgt: “Het object is van belang als bijzondere 

uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling; heeft een bijzonder belang voor het oeuvre 

van de architect Corbey en is van bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp.” 

 

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 in 2021 is 

er een venster geopend. Ze staan nu allemaal op onze website onder CANON NGN200  
en op de website van NGN200: www.NGN200.nl   

 

Project Nuenens Blokje dichter in beeld      

Wandeltochtbegeleiders gevraagd 

In het kader van NGN200, Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar één gemeente, heeft 

ons lid Agnes Leijen het Project Nuenens Blokje dichter in Beeld opgestart. Ze doet 

dat in samenwerking met Dichterscollectief Nuenen en kunstenares Marianne Schelle-

kens.  

Wandelroutes Het project bestaat uit twee delen:  

1. Uitgave 

door Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind en Eckart met bijbehorende gedichten 

en schilderijtjes in de vorm van een wandel/ansichtkaartenmapje. 

2. Activiteit 

Het organiseren van vier wandel(zon)dagen in 2022, liefst tussen begin april en  

oktober, waarop de wandelingen als activiteit worden aangeboden: 

. op de startlocatie voordrachten van de seizoens-gedichten (eventueel met muziek); 
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. op de startlocatie een kleine tentoonstelling van de schilderijtjes die bij de gedichten  

 horen; 

    . in een groep op een bepaalde starttijd een geleide wandeltocht; 

    . op één zondag worden twee verschillende wandelroutes met bijbehorende dicht- 

      voordrachten aangeboden (dus in totaal acht wandelingen op vijf zondagen: 17 april,                         

      15 mei, 19 juni, 17 juli en 11 of 18 september). 

 

De vraag van Agnes is: zouden we in samenwerking met heemkundekring De 

Drijehornick een paar geleide wandeltochten kunnen doen? Met andere woorden: zijn 

er geïnteresseerde leden van de heemkundekring die zouden willen gidsen bij enkele 

wandelingen? Zie op de volgende pagina een kaartje met daarop alle wandelroutes.  

De wandelingen Eeneind, Enode en Centrum Nuenen zouden hiervoor mogelijk in 

aanmerking kunnen komen.  

De data zijn dus 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli en 11 of 18 september. 

Als u als lid van onze heemkundekring interesse hebt in 2022 als gids bij één 

of meer wandelingen te fungeren, meldt u vast aan bij ons bestuur: 

info@drijehornick.nl

 
De door Agnes Leijen uitgezette wandelroutes door Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
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VERDWENEN MOLENS ROND  

NUENEN-GERWEN-NEDERWETTEN 

Roland van Pareren speurt elke maand een inmiddels afgebroken wind- of watermolen 

op die ooit in de directe omgeving van Nuenen-Gerwen-Nederwetten heeft gestaan. 

Deze keer: de verdwenen windmolen in Breugel 

De windmolen in Breugel stond in het open veld in het 

gebied Stokland. De molen werd gebouwd in 1871 door 

H. van Heeswijk. In 1935 was het gevlucht, de wieken, 

van de molen afgewaaid. Molenaar Laurentius Lenssen 

liet de molen daarna niet herstellen. Hij had namelijk een 

machinekamer laten bouwen waarin een dieselmotor de 

molenstenen kon aandrijven als er te weinig wind was om 

de wieken te laten draaien. Tot in de jaren vijftig vorige 

eeuw werd er op deze manier gemalen. In 1952 verkocht 

Lenssen de molenromp aan het Ministerie van Defensie. 

Die richtte op de molenromp een uitkijkpost van het 

Korps Luchtwacht Dienst (KLD) in. Het doel was het 

waarnemen van laagvliegende vliegtuigen. Het is de tijd 

van de Koude Oorlog! In 1964 is het KLD hier opgeheven 

en is de functie als luchtwachtpost komen te vervallen. 

De molenromp werd vervolgens aangekocht door de 

gemeente Son en Breugel. In 1967 volgde afbraak om 

plaats te maken voor de aanleg van de nieuwe woonwijk 

’t Eigen.  

 

 

De windmolen van Breugel stond op de plaats waar nu het sportterrein aan de Van Gentlaan ligt. 
 

 

 

In 2006 heeft de speeltuin aan de Van Gentlaan de 
naam De Molenwiek gekregen, als herinnering aan de 
verdwenen windmolen van Lenssen. 
 

 

 

BRON: O.A. MOLEN DATA BASE  [foto’s december 2021: Roland van Pareren] 
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GEKIEKT 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 
 

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

 

Oorkonde ter gelegenheid van de schenking van een Tilia Europaea 

(Hollandse linde) aan de zusters van het convent van Soeterbeek te 

Deursen-Ravenstein op 6 december 1975. 
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DE GESCHIEDENIS VAN DE KERSTBOOM 

DOOR: PETER VAN IERLANT AANGELEVERD (AUTEUR ONBEKEND) 

De spar, als boom, was allang voor onze jaartelling bij Germaanse volken het symbool 

van groei en bloei en van de verjager van kwade geesten en heksen. Daarnaast werden 

de takken van de spar ten tijde van midwinter versierd met appeltjes als extra teken van 

vruchtbaarheid. De Germanen vierden hiermee het zonnewendefeest dat betekende dat 

de dagen vanaf eind december weer langer werden en dat het vruchtbare seizoen in 

aantocht was. 

Later werd door de Rooms Katholieke kerk dit Germaanse midwinterfeest omgevormd tot 

het kerstfeest waarbij de geboorte van Christus werd gevierd. De kerstboom werd hierbij 

een symbool en in de vijfde eeuw dook de spar dan ook voor het eerst op als Boom des 

Levens in kerstspelen in Duitse kerken, men neemt aan dat deze traditie in de Elzas is 

ontstaan. Ook toen werd hij behangen met appels, alleen werd het symbool van de 

vruchtbaarheid van de Germanen nu gekoppeld aan het symbool van de zonde naar het 

verhaal van Adam en Eva. Naast de appel hing men ouwel in de boom om de redding van 

de mens te vertegenwoordigen. Ouwel wordt ook nu nog als zodanig gezien en dan ook 

nog steeds gebruikt bij de eucharistie in de vorm van de hostie. In latere eeuwen werden 

de appels en ouwel vervangen door koekjes in allerlei vormen. In de negende eeuw 

verbood Karel de Grote het opzetten van een kerstboom en in de tiende eeuw deed paus 

Martinus II hetzelfde in Italië. Dit omdat de kerstboom opnieuw als een heidens gebruik 

werd gezien, waarmee de kerk zich niet wilde vereenzelvigen. Pas in de zeventiende 

eeuw dook de versierde spar weer in het openbaar op en de eerste versierde kerstboom 

was te bewonderen in 1605 in de kerk van Straatsburg. Pas in het begin van de negen-

tiende eeuw zette deze traditie goed door in ons land, met name in het katholieke 

Zuiden. De protestantse kerk heeft de kerstboom nooit als kerstsymbool overgenomen. 

De kerstboom wordt nu nog steeds behangen met koekjes (kransen) maar ook met 

lichtjes, ballen, slingers en natuurlijk een piek. De piek maakt een belangrijk deel uit van 

de versiering van de boom. Zij wordt altijd op de bovenste rechtstandige tak geplaatst, 

waar door haar spitse vorm de lucht in wijst en daarmee altijd het hoogste punt van de 

kerstboom is. In andere landen ziet men ook pieken in de vorm van een ster of een 

engel. 

Het is niet precies duidelijk wat de herkomst van de piek is. Volgens sommige bronnen 

verwijst de piek naar de Ster der Wijzen of een abstracte weergave daarvan. Maar 

volgens een andere theorie zou de piek een gespietste appel zijn (vergelijk de vorm van 

de piek) waarmee de heidense traditie van de Germanen weer een klein beetje terug 

werd gebracht in de boom. 

De meest opmerkelijke theorie is dat de piek helemaal geen speciale betekenis heeft, 

maar ontstaan is ten tijde van de uitvinding van een nieuwe glasblaastechniek. Vroeger 

kon men alleen ronde ballen blazen en met deze nieuwe techniek kon men ook andere 

vormen maken. Het was alleen niet mogelijk die vormen in de boom te hangen, ze moes-

ten over een tak geschoven worden, waardoor de bovenste tak de meest aangewezen 

werd omdat dit de enige niet hangende tak in de boom was. 

Alle Germaanse gebruiken werden gedurende de kerstening overgenomen en het geloof  

werd er  als een sausje overheen  gegoten. Het bleef het feest van  het licht, en Jezus 

werd het licht.  

De kerstboom; de spar, heeft  nooit in een Germaanse woning  gestaan, wel groen 

blijvende takken en eikentakken versierd met  noten en appelen. Waarbij de  hulst staat 

voor de doornenkroon en de maretak voor de liefde.  

En de haard moest alle twaalf dagen branden met slechts een groot  houten blok. 12 

dagen zijn de 12 heilige nachten die op 21 december aanvangen en eindigen op 6 januari 

met drie koningen. 21 december is de kortste dag, waarna het licht weer terugkomt. Op 

6 januari bij helder weer kan men dat nieuwe licht voor het eerst weer gewaar worden, 

waarna men op deze datum van 6 januari de boom weer afbreekt en verbrandt. 
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EVEN VOORSTELLEN 

Paul Kemper 

DOOR: RUUD BOVENS 

 

Deze maand is ons lid Paul Kemper aan de beurt om in 

de schijnwerpers te staan van onze rubriek ‘Even 

voorstellen’. Paul is sinds 2018 lid van onze vereniging 

en verzorgt de opmaak van de door ons uit te geven 

boeken en het magazine Drijehornickels.  

Paul heb ik leren kennen als een vrolijke gast die ook 

zonder aarzeling meteen zijn mening over iets geeft. 

Dus je weet gelijk waar je aan toe bent met Paul. Dat 

hij geen Nuenenaar is, kan ik hem natuurlijk niet 

kwalijk nemen. Hij is een bewuste en actieve inwoner 

van Tongelre. 

 

Jeugd en gezin 

Paul Kemper is in Eindhoven geboren, evenals zijn 

vader. We schrijven 1956. Maar grootvader van 

vaderszijde was afkomstig uit Amsterdam en verhuisde 

met zijn gezin naar Eindhoven vanwege zijn indienst-

treding bij NV Philips’ Gloeilampenfabrieken. Paul is het 

achtste kind van een gezin van elf. Paul heeft dus van 

jongs af aan zijn aanwezigheid moeten bevechten om 

niet te worden ondergesneeuwd door zijn broers en 

zussen. De moeder van Paul is geboren en getogen in 

Tongelre en is 86 jaar geworden. De vader van Paul is 

op jongere leeftijd (62 jaar) gestorven. Hij heeft een 

open-hart operatie in Amerika ondergaan, hetgeen in die tijd (jaren 70) spectaculair was. 

De operatie is goed verlopen maar helaas is vader Kemper aan de gevolgen van leukemie 

overleden.   

Dat deze omgeving de familie Kemper goed bevalt, blijkt uit het feit dat de meeste 

broers en zussen van Paul nog steeds in de buurt zijn blijven wonen.   

  

Opleidingen 

Na de Lagere School die Paul in Eindhoven bij de fraters in de Frankrijkstraat heeft 

gevolgd, gaat hij naar de Grafische School. Waarom verkoos Paul deze opleiding? Paul 

geeft aan dat hij als kind altijd aan het tekenen was en dat dit zijn grote hobby was. 

Helaas komt hij er nu niet vaak meer aan toe. In de opleiding aan de Grafische School, 

die drie jaar duurde, werd dan ook veel tijd besteed aan tekenen, maar ook natuurlijk 

aan het zetten, drukken en aan offset.  

Nadat hij deze opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, gaat hij de vijfjarige Repro-  

opleiding volgen (vormgeving en lay-out). Als hij deze opleiding afsluit met het behalen 

van het diploma is Paul 20 jaar.  

 

In dienstbetrekking bij bedrijven 

Hij gaat werk zoeken en start bij een uitzendbureau om vervolgens bij diverse kleine en 

grotere bedrijven in dienst te treden. Hij oefent steeds functies uit als technisch tekenaar 

en opmaker.   

Bij Drukkerij Van Stiphout in Helmond werkt hij vijf jaar als lay-out man. Hij maakt daar 

kennis met de eerste opmaakbeeldschermen, waarvoor hij een aparte opleiding moet 

volgen.  
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Daarna gaat hij in Eindhoven werken als fotozetter bij diverse reclamebureaus zoals DIP 

en Repro Bogaard.  

Hij switcht daarna naar een klein eenmansbedrijf Ecury-Art-Company. Daar komt hij als 

één van de eersten in het zuiden in aanraking met een Apple opmaak computer. Hij 

werkt daar vijf jaar. In 1992 (een economische moeilijke tijd)  waarin de orders uit-

blijven, gaat dit bedrijf failliet en zoekt Paul zijn heil bij een uitzendbureau, waar hij na 

drie maanden weer terecht komt bij DI&P (voorheen DIP) als beeldscherm-opmaker 

verzorger van de lay-out. In 1993 start Paul een eigen reclamebureau ‘Paul Kemper DTP-

Services’, dat hij naast zijn functie in loondienst uitvoert.   

  

Gezin 

In 1979 treedt Paul in het huwelijk met Mieke en ze gaan in de Bosboomstraat in Eind-

hoven wonen. Zij krijgen drie zonen. In 1987 wordt Bart geboren, in 1988 zoon Nick en 

in 1990 Kees.  

 
 

In 1993 is de tijd rijp voor een gezin bestaande uit vijf personen om groter te gaan 

wonen. Het gezin verhuist naar de Kluizenaarstraat bij ’t Hofke. 

Paul en Mieke besluiten om veel thuis te zijn om voor de kinderen te zorgen. Mieke geeft 

haar baan bij notaris Van de Pas in de Nachtegaallaan op en wordt volledig huisvrouw. 

Tijdens de vakantieperioden besteden Paul en Mieke samen veel tijd aan hun drie 

kinderen om leuke activiteiten te doen hier in ons eigen land. Maar dan in 2003 gebeurt 

er iets verschrikkelijks: Mieke komt op 48-jarige leeftijd te overlijden. Het gezin blijft 

gebroken achter. Paul mag dan van zijn werkgever thuis blijven om in januari 2004 zijn 

werkzaamheden weer te herstarten. Dat helpt hem een beetje om overeind te kunnen 

krabbelen. Hij wil dan ook vooral thuis zijn voor zijn kinderen. 

 

Gezondheid 

Toen Paul in de Kluizenaarstraat woonde, heeft hij meegeholpen voor zijn huis een 

boomstronk te verwijderen. Dat liep niet goed af want hij liep ernstig rugletsel op. Met 

therapie kwam hij er weer bovenop. Maar in 2012 verergert dit letsel waardoor hij 

langdurig in de ziektewet komt.  
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Na een periode van ruim vijf jaar procederen tegen het UWV wordt hij volledig 

afgekeurd. Tot op de dag van vandaag werkt hij zo nu en dan, maar wel met mate. En 

gelukkig voor onze vereniging dat we hem hebben ‘ontdekt’.  

 

Hobby’s 

Naast het tekenen dat ik al eerder vermeldde, heeft hij ook een ietwat ouderwetse 

hobby, namelijk het verzamelen van munten. Ouderwets omdat dat in onze jeugdjaren 

zeer veelvuldig voorkwam. Maar bij Paul werd het een hobby op wat latere leeftijd. Paul 

werd geconfronteerd met diverse kistjes met munten bij het leeg ruimen van het huis 

van een van zijn werkgevers. Later toen hij in de ziektewet zat, nam hij de tijd om de 

munten te sorteren en legde zijn verzameling aan in oud-Europese munten (vóór de 

euro). Hij heeft ook veel dubbele munten, die hij bewaart voor de ruil. Maar ook model-

bouw vindt Paul leuk om te doen.    

Maar zijn hobby-hart ligt eigenlijk bij de gilden. In 1982 wordt hij lid van het Sint-

Catharinagilde in Tongelre. Hij wordt daar schutter en lid van de PR groep. Ondanks dat 

hij het schieten nog niet eerder heeft gedaan is de score zeer hoopgevend voor de 

toekomst. Vrouwen mochten toen nog geen lid zijn van de gilden maar zijn vrouw Mieke 

heeft desondanks toch veel kunnen betekenen voor dit gilde.  

Ook de zonen Bart, Nick en Kees worden lid van het Sint-Catharinagilde als vendeliers en 

tamboer.  

 

 
 

Paul met zijn drie zoontjes bij het Sint-Catharinagilde. 

 

De carnavals- en de biljartvereniging van het Wapen van Tongelre kan Paul ook niet 

weerstaan en hij wordt van beide lid. 

Maar al gauw moest hij met Mieke kiezen waar ze hun vrije tijd aan zouden besteden, 

want alle drie de verenigingen dat zou niet goed gaan.  

Na een moeilijke keuze werd het gilde dè vereniging waar ze hun vrije tijd zouden 

concentreren. Na 20 jaar lid en ook een hele periode bestuurslid te zijn geweest, stapt hij 

uit onvrede over naar een ander gilde, het Sint-Jorisgilde in Zes-Gehuchten. 

Vijf jaar later gaat hij echter weer terug naar het Sint-Catharinagilde Tongelre omdat 

daar toch zijn gilde-roots liggen!  

Tenslotte stapt hij over naar de Sint-Antoniusschut op Eeneind.    

Bij de gilden krijgt Paul diverse opdrachten die met zijn beroep te maken hebben, zoals 

het opmaken van jaarboeken, gildeboeken, etc..  
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Ook is hij zeer bekwaam in fotograferen en hij leert Jean 

Coenen (auteur van o.a. Gegeven Sint Barbara-dag 1300 

Nuenen-Gerwen-Nederwetten) kennen waarmee hij in 2009 

een fotoboek maakt ‘Zes eeuwen gilde Sint-Joris Zes-

Gehuchten’. 

 

 

 

 

 

 

        Ook maakt hij 11  

                                                      jaar lang het Bra-    

                                               bants  Gildeblad 

                         ‘De Gildetrom’                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder verzorgt hij het grafische werk en maakt de huisstijl voor de Noord-Brabantse 

Federatie van Schuttersgilden (NBFS) en de federatie Nederlands kampioenschap 

geweerschieten.   

 

En dan niet als minste, de opmaak van de boeken die Jos Thielemans en andere leden 

van onze heemkundekring hebben geschreven. Denk hierbij aan Stal de Linde; Van 

domineeshuis tot Van Goghhuis; Religieus Erfgoed Nuenen c.a.; Van Eerste steen tot 

Gevelsteen, Nuenen op het randje van Tonny van den Boomen en Yvonne Henderson; 

etc., etc. ..… en natuurlijk ons magazine Drijehornickels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul in het Heemhuis voor het leesrek gevuld met 
o.a. Drijehornickels en de door Paul opgemaakte boeken 
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Tenslotte  

 

 

 

Paul moet vanwege zijn rugklachten toch best veel bewegen. 

Daarom heeft hij een hond aangeschaft om zodoende aan zijn 

dagelijkse meters te komen ondanks de pijnen. Het gezin had 

vroeger toen de kinderen klein waren ook honden, dus was het 

voor hem heel gewoon om een hond in huis te hebben. Nu 

heeft hij al twee jaar Nero, een kruising tussen een labrador en 

een jachthond.  

 

 

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

N'n DTP-er 

Zén wéérk go mén klèèn pètje te boove 

 Van die'n DTP'er ùt Èijndoove 

 Hèij méngt tékst én plotjes  

 Dè lupt bèij h'm vlotjes 

 Én lit'r ne Dreijhornickels te loove 

  

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

https://drijehornick.nl/project/nn-dtp-er/ 

 

UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

Deze maand brengen de bibliothecarissen het volgende boek onder uw aandacht. 

Auteurs: S.J. van der Molen en P. Vogt 

Onze folklore 

Het jaar rond 

 

Hoewel onder het van oorsprong Engelse woord folklore, dat leer 

van het volk betekent, allerlei uitingen van het door traditie en 

geschiedenis bepaalde volksleven worden verstaan, hebben in dit 

fraaie lees- en kijkboek de auteurs zich vooral bepaald tot de 

gebruiken, feesten en evenementen die verbonden zijn aan de 

gang van het jaar. De Nederlandse feestkalender heeft in de loop 

der tijden heel wat veranderingen ondergaan en het is dan ook 

niet zo verwonderlijk, dat niet iedereen bekend is met al de 

gebruiken die op ons grondgebied gevonden worden. Uit dit boek 

blijkt zelfs dat toch algemeen bekende feestdagen hier en daar 

onvermoede facetten vertonen, die alleen bekend zijn bij hen die 

in die streek of plaats wonen. Dit boek verkent, even grondig als 

aantrekkelijk, zowel de bekende als onbekende volksgebruiken. 

De auteurs hebben samen met de fotograaf ons hele land bereisd 

en zo kon een up-to-date boek ontstaan dat wetenschappelijke betrouwbaarheid verenigt 

met journalistieke leesbaarheid. 
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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). 

 

EEN WAAR JUBILEUM, EEN FELICITATIE WAARD! 
Stal De Linde 60 jaar 

In een jaar waarin corona de boventoon voerde was er nauwelijks gelegenheid om een 

jubileum groots te vieren. In ons artikel in de nieuwste editie van de Drijehornickels over 

Stal De Linde kunt u lezen dat Stal De Linde in 2021 60 jaar bestond.  

Daarom feliciteren we Martien en Ine Smits en hun familieleden van harte met dit 

grootse jubileum. [foto’s: Ruud Bovens] 

 

Elke morgen gaat Martien naar de paarden om ze te verzorgen 

  

 

 

 

 

 

Ook de veulentjes worden niet vergeten 
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NIEUW LICHT OP DOOPVONT UIT OUDE ST-CLEMENSKERK 
 

Ontvangen bericht van Pol Herman uit België: 

“Mijn hobby is de studie van romaanse en gotische doopvonten. Verder ben ik rapporteur 

voor het internationale project BAPTISTERIA SACRA INDEX van de universiteit van 

Toronto (Canada). Zie : https://eadh.org/projects/baptisteria-sacra-index 

Graag zou ik meer informatie vinden over de doopvont die zich moet hebben bevonden in 

de tuin van de oude pastorij te Gerwen. 

Ik vind die vermeld in : ‘Voorloopige lijst der Nederlansche Monumenten van 

Geschiedenis en Kunst, Deel IV’, De provincie Gelderland. Utrecht. A. Oosthoek. 1917.” 

Jos Thielemans, lid van onze heemkundekring en auteur van Religieus Erfgoed Nuenen, 

Gerwen en Nederwetten, schrijft in dit boek op pagina 68: 
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Reactie van Pol Herman: 
 

Ik ken kunsthistorici die hier enthousiast zullen van worden. Ik zal het hen doorsturen. 

Dit middeleeuws voorwerp is oorspronkelijk als vijzel bedoeld geweest. De schenktuit 

wijst daarop. 

Het voorwerp als doopvont of lavabo of wijwatervat betitelen is vaak gefundeerd, omwille 

van volgende redenen : 

1) de steenkapper ateliers die vijzels vervaardigden, maakten ook doopvonten en  

 wijwatervaten en.... 

2) de vormgeving van deze verschillende soorten vaten, met onderscheiden nut, en van  

 onderscheiden afmetingen, was grotendeels gelijkaardig. 

    Bijvoorbeeld komen vaak de 4 hoofdjes terug, en de bogen, enz... 

3) in alle kerken waren vijzels nodig, al was het maar om de wierook fijn te malen.  

 Overblijfselen van vijzels worden vaak in kerken gevonden bij archeologische opgra- 

 vingen. 

4) er zijn vele voorbeelden gekend (ook in Nederland) van het hergebruik van vijzels als  

 doopvont, wijwatervat, lavabo, piscina, absolutievat. 

    Misschien had de kerk geen geld om een nieuw recipiënt te kopen, en was het herge-  

 bruik van een versleten of onnutte vijzel een goedkoop alternatief. 

 

De liturgische voorschriften verplichtten dat een doopvont afgesloten werd met een 

deksel. Om het sacrale wijwater te beschermen tegen bezoedeling, of diefstal, of 

kwaadwillige handelingen. 

Op de bovenrand van een doopvont zal je dus altijd sporen vinden van de bevestiging 

van dekselscharnieren : boringen of putten, soms roest en metaalresten. 

Als het voorwerp dat niet heeft, kan je er van uitgaan dat het niet als doopvont heeft 

gediend. 

 

Er zijn recent enkele studies over gelijkaardige vijzels verschenen, de meeste in de 

Franse taal. 

Het Franse Institut National de Recherches Archéologiques Préventives heeft een fulltime 

medewerker die middeleeuwse vijzels onderzoekt. 

Of dit het doopvont is dat zich bevond in de tuin van de oude pastorij te Gerwen, zullen 

we misschien nooit weten. 

 

In bijlage nog enkele voorbeelden van gelijkaardige vijzels die teruggevonden werden, 

vaak in een liturgische context”, aldus Pol Herman. 
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ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

Tijdschriften november en december 2021. 

Tijdschriften die in november en december 2021 zijn ontvangen. Wij keken deze 

tijdschriften door en troffen de volgende interessante artikelen aan: 

Helmonds Heem winter 21 

De kerkenrazzia in Helenaveen  

Het enige Brabantse dorp dat werd getroffen. 

Mariahof;  

De buitenplaats van de vooraanstaande fam. Raymakers; 

Zo leefde een gegoede familie in begin vorige eeuw. 

Gemerts heem winter 21 

80m jaar Heemkundekring De Kommaderij Gemert  

80 keer Gemert in het kort, mooi om te lezen. 

Heem Son en Breugel 

Waar stond de Sonse Boortmolen? 

Son en Breugel in 1921 

Ieder die Son en Breugel een warm hart toedragen moet dit eens lezen. 

Wat was het in 1921? mooi verhaal! 

Inbedding oude grafstenen in het toekomstige dorpshuis 

Velen van ons hebben, op afstand, gevolgd wat er met de kerk in Son gebeurde. En dan 

zie je hier wat er met de grafstenen bijvoorbeeld uit 1563 gaat gebeuren. 

Het bestuur van Son en Breugel vóór 1810 

Ook interessant voor Nuenenaren. 

Het Hagelkruis Aarle Rixtel  

De geschiedenis van de kerken in Aarle en Rixtel 

Een hele uitgave geweid aan de ‘Waterstaatskerk’ uit medio 1800. 

Mooi verhaal met heel veel plaatjes over deze kerk. 

Iedereen heeft deze mooie kerk gezien, maar ook bezocht?  

Dat kun je nu doen door dit lange artikel te lezen. 

Meyerlese Koerier Mierlo 

Historische geografie in N-Brabant en Mierlo 

Zoals onze heemkundekring gaat ook Mierlo dit voor hen digitaal maken. 

Heemkronijk Heeze leende en Zesgehuchten 

Samenvoeging van Geldrop en Zesgehuchten ofwel annexatie 

Een uitgave geheel geweid aan deze samenvoeging die zij dit jaar vieren. 

Een uitgave die met zorg is gemaakt en voor velen van ons zeer de moeite waard is.    

Heemschut De erfgoedbeschermers december 21 

Bomenlanen 

Ons land telt talloze bomenlanen. Hoog oplopende gemoederen rond de kap van bomen 

of hele lanen onderstrepen het belang van dit groen langs wegen. Het is tijd om de 

kennis vanuit diverse perspectieven te bundelen en het gesprek rond veranderingen 

langs bomen lanen te voeren. 

Een restauratie kan stressvol zijn 

Wat komt er allemaal kijken bij restauratie van een monumentaal gebouw. 

De Tuinstadgedachte 

Overal in Nederland bevinden zich tuindorpen en wijken die ontwikkeld zijn op basis van 

de tuinstadgedachte. Het geeft het leven van de mensen die er wonen, een geheel eigen 

identiteit. Een congres in Amsterdam in 1924 was de aanzet tot deze stedenbouwkundige 

ontwikkeling. 
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In Brabant Over Brabantse geschiedenis en erfgoed 

Over de Brabantse streektaal op de radio 

o.a. Gerard Maasakkers.     

De watersnood van 1757 

Made in Brabant 

Over (boeken)banden en banden. 

De mooie uitgeversbanden 19e eeuw. 

Voor iedereen die van nostalgie houdt! 

Kruisende kanalen en gefrustreerde ambities 

De ‘Fossa Peellandia’ uit 1627 

Over de plannen uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog voor de kanalisatie en het 

bevaarbaar maken van het riviertje de Aa tussen Asten en Den Bosch hebben historici 

veelvuldig gepubliceerd. Veel minder is dat het geval met de al heel vroeg beoogde 

doortrekking van dat kanaal in zuidelijke richting naar Maaseik. Het terugvinden van een 

sedert 1936 verloren gewaande kaart van de Meierijse kanaalplannen uit de zeventiende 

eeuw en de ontdekking van nooit eerder gepubliceerd archiefmateriaal, werpen nieuw 

licht op deze boeiende episode uit de waterstaatkundige geschiedenis van de Zuidelijke 

Nederlanden.  

Vincent van Gogh honorair lid van Nuenense Harmonie 

Door de trombonist/archivaris van Brass Band Nuenen. 

 
ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

 

Bent u geïnteresseerd in oude filmpjes van de eigen omgeving? Raadpleeg dan de 

website van  https://brabantinbeelden.nl  Dan in menu  ‘Films’ kiezen en dan ‘Nuenen’ 

als zoekterm invullen. 

Er staan meerdere filmpjes op. 
 

ERFGOED BRABANT 

Uit nieuwsbrief Erfgoed Brabant d.d. 22-12-2021. 

Noordbrabants Historisch Jaarboek 

2021 

  

 

Het Noordbrabants Historisch Jaarboek 

2021, dat dit jaar zijn 38e jaargang 

beleeft, is verschenen. Het boek bevat 

artikelen die betrekking hebben op de 

geschiedenis van Brabant, waaronder 

hier het ‘aloude hertogdom’ wordt 

verstaan.  
 

  

 

 


