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VAN HET BESTUUR 

Nieuwe jaar goed gestart 

In januari hebben zich vier nieuwe leden gemeld. Het zijn: Ans Braaf-Brandenburg (na 

twee maanden afwezig te zijn geweest weer terug als lid), Leo Renders, Bas van Weert 

en Arie van Kuijk. We hopen dat ze veel nut en plezier van hun lidmaatschap mogen 

hebben. Helaas heeft Nel Schriks per begin dit jaar opgezegd.  

Het ledenstand is daarmee op 281 gekomen.   

 

Algemene Leden Vergadering 2022 (ALV) 

Omdat er de komende tijd misschien wat versoepelingen te verwachten zijn op het 

gebied van de coronamaatregelen hebben we gemeend de ALV nog even uit te stellen en 

hopen op een fysieke bijeenkomst in De Dassenburcht in maart of april. Normaal 

gesproken wordt onze ALV op de derde donderdag van februari gehouden. Maar die gaat 

in ieder geval niet door. 

Omdat op de ALV ook de tarieven voor 2022 worden vastgesteld, zult u ook pas na deze 

vergadering de factuur voor uw lidmaatschap of abonnement ontvangen.    
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Overlijdensbericht

Medio januari ontvingen wij het droeve bericht dat ons voormalig lid Martin van Riet op 

87 jarige leeftijd is overleden. Hij was een actief en verdienstelijk lid van onze vereni-

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

verlies.  

 

Bezoek Heemhuis 

Vanwege de recente coronamaatregelen zijn ook wij genoodzaakt om het Heemhuis nog 

steeds open te stellen op afspraak. Immers de maatregel van 1,5 m afstand houden leidt 

er toe dat er ca. 5 personen aanwezig kunnen zijn.  

 

Gouden jubileum 

Zie ook onder OPROEPEN. 

 

 

WEBSITE  

Verhalen 

In januari zijn de navolgende verhalen toegevoegd aan de website: 

 Evert de Vries, onder ONZE DORPEN, Gerwen; 

 Martinus Verhagen, idem; 

 De eerste Ronde van Gerwen 1962, idem; 

 Mieke Sanders, idem; 

 Carnaval, onder IMMATERIEEL ERFGOED (raadpleeg eerst WERKGROEPEN op de 

Homepage).  

 

Historisch Beeldmateriaal (fotocollectie).  

Een van onze verzamelingen zijn de foto’s. Deze collectie en vooral de beschrijvingen bij 

de foto’s zijn nooit af  Zo wordt er onder andere gewerkt aan het bijeenbrengen van 

gegevens betreffende gebouwen en monumenten. 

 

Indien in het archief documenten aanwezig zijn betreffende een gebouw dan worden die 

als bijlage aan de foto toegevoegd (er zijn veel documenten die nog moeten worden 

gescand). 

Afgelopen maand is een Google maps toepassing aan de fotocollectie toegevoegd. 

Bij een goed ingevuld adres bij de foto wordt een Google kaartje getoond. 

Dit kan worden gepreciseerd met een streetview plaatje. Dat is bij enkele foto’s al 

gedaan. Probeert u het zelf eens.  

Klik op de homepage van onze website op 'ZCBS, digitaal archief'. Kies vervolgens 

'Beeldbank (foto’s)' en gebruik de zoekfunctie om een foto op te zoeken (bijv. 

'kostershuisje', of 'Berg 40') en kijk naar de Google maps. Veel kijkplezier! 

  

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 de leden Ton Neijts, 

Joke van Ouwerkerk-van Eck 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 
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Het eerstvolgende nummer van ons cultuur-historisch tijdschrift Drijehornickels zal een 

themanummer worden in het teken van het 50-jarig bestaan van De Drijehornick. De 

redactie is volop bezig met ideeën uit te werken en heeft inmiddels Louis Bressers als 

gastredacteur aangetrokken. De bedoeling is dat de bijzondere uitgave van de 

Drijehornickels als nummer 1 van 2022 op 14 mei tijdens de viering van het 50-jarig 

jubileum officieel wordt gepresenteerd. 

 

Bent u, net als ik - Ben Wilde, fotograaf in Nuenen -, geboren in 1942? 

Doe dan mee aan mijn Fotoproject De Tachtigers van NU*( enen) 

 

 
 

Het jaar 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog, het jaar bijvoorbeeld, waarin de 

achtste Elfstedentocht geschaatst werd. 

Het jaar waarin tot de 'oplossing' van het Jodenvraagstuk werd besloten. 

* Er een tweemotorige jachtvliegtuig, vertrok uit Engeland, op 28 augustus 1942,    

   neerstort in de buurt van Eindhoven. Twee van de bemanningsleden kunnen uit het    

   vliegtuig komen, een van hen, van Poolse afkomst,  komt terecht langs de weg naar    

   Nederwetten, waar hij gevonden wordt door plaatselijke politiemensen. Hij is gewond,  

   wordt behandeld door een plaatselijke arts en overgedragen aan de bezetter. Hij  

   overleeft de oorlog niet. (Bron: Brabant, brug naar vrijheid, Brabant Remembers) 

* Maar ook het jaar waarin de Maastunnel in Rotterdam geopend werd, na vijf  jaar  

   werk. 

* Het interieur van de H-Clemenskerk aan het Park in Nuenen overgeschilderd wordt, de   

   kleuren verdwijnen en alles werd in een lichtere kleur overgeschilderd. 

* Op een snikhete dag in mei het wereldberoemde kerstlied 'I am dreaming of a white   

   Christmas' door Bing Crosby werd opgenomen.  

* Dat de Britse generaal Montgomery bij El Alamein de Duitse generaal Rommel in de  

   woestijn op de knieën krijgt. 

* Anne Frank met haar familie onderduikt aan de Prinsengracht in Amsterdam. Maar ook      

   het eerste transport vanuit Westerbork naar Polen vertrekt. 

* De Noordoostpolder officieel droogvalt. 

* De Duitsers hun eerste V2 raket uitproberen, vanuit Brabant om de Britse eilanden te    

   bombarderen, maar ook de Amerikanen niet stilzitten en hun eerste nucleaire  

   kettingreacties uitproberen, wat uiteindelijk resulteert in de kernbommen op Japan,  

   wat het einde van de tweede Wereldoorlog inluidde.  

U ziet het, er gebeurde van alles in dit jaar, maar…. 
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In deze roerige oorlogstijd waren er toch zeker ook lichtpuntjes. 

Namelijk, er werden in 1942 ook kinderen geboren, en veel van die kinderen worden in 

2022 Tachtig jaar, De Tachtigers van NU *(enen). Mensen die in een roerige tijd  

sterke mensen geworden zijn die hun bijdrage geleverd hebben aan de maatschappij op 

allerlei vlakken. 

Voor een fotoproject van portretten, wat het hele komende jaar 2022 zal duren, is Ben 

Wilde, ruim 40 jaar fotograaf in Nuenen en zelf een aankomende Tachtiger van Nu* 

(enen), op zoek naar dorpsgenoten, (geboren en getogen Nuenenaren, maar ook 'nieuwe 

Nuenenaren') die aan dit project mee willen doen.  

De bedoeling is een dorpsgenoot, geboren in het jaar 1942, te fotograferen in eigen 

omgeving en daarnaast een studioportret te maken, wat een echte Ben Wilde signatuur 

heeft. Het moment van fotograferen is op de echte geboortedatum of in de week van die 

bijzondere verjaardag. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal een keuze gemaakt worden over het aantal 

te portretteren per maand. 

Naast de foto’s komt er een kleine begeleidende tekst over de Tachtiger. 

Na 12 maanden van vastleggen van de jarige dorpsgenoten, komt een expositie van de 

Tachtigers van NU* (enen). De precieze vorm zal zich in de loop van het jaar ontvouwen. 

Ik ben op zoek naar Tachtigers woonachtig in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, die 

graag meewerken aan dit uniek fotomonument. 

 

De officiële aftrap is op donderdag 13 januari, de verjaardag van Ben Wilde. 

Dus…. Bent U een van die NU* (enense) Tachtigers , of weet U iemand  die 80 wordt in 

2022, laat het weten aan  Ben Wilde, Fotostudio BM, Emmastraat 2, bel 06-51364940, of 

stuur een mail naar info@fotostudiobm.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 

 
 

 

 

 

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   
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De bedoeling is dat de canon met de 50 vensters in een boekje zal worden gebundeld. 

Het boekje zal voor de inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en de bewoners 

van het Eeneind gratis ter beschikking worden gesteld.  

 

Project Nuenens Blokje dichter in beeld      

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 

    Wandeltochtbegeleiders gevraagd 

Het organiseren van tien wandel(zon)dagen in 2022, vanaf maart elke derde zondag 

van de maand.  

. op de startlocatie worden voordrachten van de seizoens-gedichten (eventueel met  

  muziek) gehouden; 

. op de startlocatie is een kleine tentoonstelling van de schilderijtjes die bij de   

  gedichten horen; 

     

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?  

De data zijn 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 18 september, 

16 oktober, 20 november, 18 december. 

     

Als u als lid van onze heemkundekring interesse hebt als gids bij één of meer 

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

info@drijehornick.nl 

 

ONTVANGEN OBJECTEN 
 

Van ons lid Ad van de Molengraft kregen we twee olieverf schilderijen, voorstellende de 

grootvader en grootmoeder van zijn echtgenote (zie foto: Ad met schilderij links: 

Lambertus Linders en rechts schilderij met Johanna Maria Prinsen).   
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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 Woensel-Vlokhoven  

                               
 

De windmolen in Woensel stond in het open veld aan de Vlokhovenseweg, 
hoek Anna Mariaweg, in de buurtschap Vlokhoven. 

De molen, een belt- of bergmolen, werd in 1899 gebouwd. 

 

De functie was een koren- en oliemolen. Ook als runmolen actief. Een runmolen is een 

molen waar van gedroogde eikenschors run wordt gemalen. Run werd gebruikt in leer-

looierijen en voor het tanen van netten, touwwerk en molenzeilen. De molen bevatte drie 

koppel stenen en sinds 1908 een petroleummotor van 18 pk. Aanvankelijk werd de 

molen bemalen door Cornelis Raaymakers, omstreeks 1900 werd hij opgevolgd door Piet 

van der Linden. Eind jaren 1930 werd de molen verkocht aan de Coöperatieve Handels-

vereniging (CHV) te Veghel. 

Op 3 april 1945 zijn de wieken van de molen gewaaid na een zware storm. Gedurende de 

negen jaar dat de molen zonder wieken stond, werd er elektrisch gemalen. Op 14 sep-

tember 1954 werd begonnen met de sloop.  

 

De windmolen van Woensel-Vlokhoven was gelegen aan de Vlokhovenseweg, hoek Anna Mariaweg. 

Op de foto de huidige locatie aan de rechterkant van de Vlokhovenseweg. De voormalige Anna 
Mariaweg heet tegenwoordig de Baltusakker en maakt onderdeel uit van de woonwijk Vlokhoven.  

[foto: Roland van Pareren, januari 2022] 

[BRON: O.A. MOLEN DATA BASE] 
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GEKIEKT 

 

 

Weet u nog …. toen de bakker, groenteman en melkman aan huis kwamen? 

Hier de melkkar van Jan de Greef. 
 
 

 

 

Marte Saris, Vorsterdijk ca. 1950 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 
 

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

Brabantse Monumentenprijs 1996 

 

De Brabantse Monumentenprijs wordt sinds 

1988 jaarlijks uitgereikt. Doel van de prijs 

is het onder de aandacht brengen van het 

Brabantse monumentale erfgoed in het 

algemeen en het belonen van geslaagde 

initiatieven op gebied van beheer en 

behoud van monumenten in het bijzonder. 

De prijs hoopt een bijdrage te leveren aan 

een positief klimaat voor behoud van 

kwetsbare monumenten. Daarnaast worden 

initiatieven met betrekking tot restauratie 

van verwaarloosde en herbestemming van 

leegstaande monumenten in de provincie 

Noord-Brabant gestimuleerd. Aangezien 

Brabant een zeer uitgebreid en gevarieerd monumentaal erfgoed kent, wordt jaarlijks 

een nieuw thema vastgesteld om steeds andere facetten van beheer en behoud voor een 

breder publiek zichtbaar te maken. Alle ingezonden monumenten worden beoordeeld 

door een vakkundige jury. 

 

'Met keien of klinkers verharde historische wegen of weggedeelten buiten de 

bebouwde kom'. Dat was het thema van de Brabantse Monumentenprijs in 1996. 

De prijs werd op voordracht van de heemkundekring toegekend aan de gemeente 

Nuenen c.a. als verantwoordelijke voor het onderhoud van de Soeterbeekseweg. Door de 

bestrating met ‘kinderkopjes’ heeft de weg een uitstraling die past bij het oude Brabantse 

boerenlandschap. 

 

De prijs bestond uit een bronzen plaquette en een geldbedrag van 4000 gulden te 

besteden aan een kunstwerk. 

 

Het 'kunstwerk' is een zitbankje geworden in het centrum van Nederwetten, gemaakt 

door Jacques Kluijtmans. 

In het bankje is aan de voorkant het gemeentewapen van de voormalige gemeente 

Nederwetten verwerkt. De bronzen plaquette zit aan de rechter zijkant. 
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LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

Toonhèèwe 

Van ’n gruupke ópgeschoote jóng  

Waâr der inne die ’n liejke zóng 

Z’n toon waâr nie vâst   

Hèij ha dan ók lâst  

Van de rèèst die èn z’n lippe hóng  

 

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

https://drijehornick.nl/immaterieel-erfgoed/limericks/toonheewe/ 

 

 

 

UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

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

 

Auteur: J.C.M. van Stratum 

Bevolking in beweging 1750 – 1920 

Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief 

Uitgave: 2004 

 

Al vaker is de vraag gesteld waarom Geldrop vanuit een 

uitgangspositie in de 18e eeuw die vergelijkbaar was met die 

van Eindhoven en Helmond, in tegenstelling tot die plaatsen 

in de 19e eeuw niet is uitgegroeid tot een industriestad.  

Dit boek biedt een nauwgezette analyse van de economische 

en demografische factoren die deze ontwikkeling wellicht 

hebben bepaald. Daartoe wordt eerst een beeld geschetst 

van de situatie aan het einde van de 18e eeuw, met het 

accent op de lakennijverheid der samenstelling van de 

bevolking en de bestuurlijke elite.  

Met gebruikmaking van de ‘protostatistische’ en bevolkings-

gegevens worden vervolgens de 19e en vroeg 20e eeuwse 

ontwikkelingen van beroepsbevolking, sociale gelaagdheid, 

migratie, geboorten, huwelijken en sterfte tot in detail 

ontleed.  

Deze ontwikkelingen worden steeds in verband gebracht met 

de veranderingen in de economische bedrijvigheid (textiel-

nijverheid, landbouw, ambachten, handel en dienstensector) 

en vice versa.  

Geldrop wordt hierbij vergeleken met de aangrenzende dorpen en met steden in de 

verdere omgeving, zoals Eindhoven,Helmond, Boxtel en Tilburg. 
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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). 

 

 

TERUGBEELD POETSKLUS 

ROLAND VAN PAREREN 

Mijzelf benoemd tot Terugbeeld-poetser ging ik onlangs met een fles ‘krachtige keuken-

reiniger’ en een rol wc-papier enige Terugbeeldzuilen af. Met name de teksten en afbeel-

dingen op zuilen onder druiplindes waren nauwelijks meer leesbaar. In de Kerkstraat, de 

zuil die wijst op het oude patronaat dat er ooit stond, was nauwelijks leesbaar. Ook het 

informatiepaneel van de zuil in de Beekstraat ter ere van de afgebroken school en onder-

wijzerswoning zag er niet meer uit. Maar de Terugbeeldzuil in het Parkhof, verwijzend 

naar de afgebroken boerderij van kolenhandelaar Paans, spande toch de kroon. De infor-

matie over de voormalige ‘Ondersteuning nummer 140’ van de Maatschappij van Wel-

stand was geheel onder de smurrie verdwenen. Na een grondige poetsbeurt is een aantal 

Terugbeeld-informatiezuilen niet alleen weer toonbaar, maar ook voor geïnteresseerde 

voorbijgangers weer optimaal leesbaar! 

  
  Vóór de poetsbeurt                                     Na de poetsbeurt, weer leesbaar 



                                                                                               11 

 

 

De schoonmaakattributen… 

En nu ………. weer op naar de 41 andere Terugbeeldzuilen, gewapend met schoonmaak-

spul en wc-papier! 

 

JUBILEUM MAATSCHAPPIJ VAN WELSTAND 

 
175 jaar ondersteuning aan kleine protestantse 

gemeenten 

In het eerste deel van dit boek wordt in 12 hoofdstukken 

een historisch overzicht gegeven van de Maatschappij van 

Welstand, vanaf de woelige beginjaren waarin de Maat-

schappij veel tegenstand ontmoette, tot op heden. De 

werkwijze van de Maatschappij is inmiddels vele malen 

bijgesteld, het doel is - hoewel meegegaan in de ontwikke-

lingen in de samenleving - hetzelfde gebleven.  

Het tweede deel van het boek bevat een beschrijving van de 

verschillende activiteiten waar de Maatschappij zich de 

laatste jaren voor heeft ingezet en waarmee ze nu, in breder 

verband en met andere middelen, nog steeds dienstbaar aan 

het protestantisme in Nederland is. Een interview met direct 

betrokkenen maakt duidelijk hoe de invloed van de Maat-

schappij van Welstand heden ten dage beleefd wordt. 

 

Maatschappij tot Welstand bestaat 200 jaar 

De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, later 

afgekort tot Maatschappij van Welstand, is een Nederlandse maatschappij, die in 1822 

werd opgericht door de Hilvarenbeekse Jacob van Heusden. 
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Doel van de maatschappij was het aankopen van onroerend goed om daarmee prote-

stantse gezinnen tegen een geringe pacht een zeker bestaan te bieden. De Maatschappij 

was actief in de provincies Noord-Brabant en het zuidelijk deel van Gelderland en zorgde 

er in deze rooms-katholieke streken voor dat het aantal protestanten op peil bleef en 

deze een goed leven hadden. Zo werden er talrijke gezinnen uit Groningen aangetrokken 

en op de aangekochte boerderijen in het zuiden van Nederland geplaatst. Een voorbeeld 

daarvan is de familie Huizing uit Wildervank, die op een boerderij in Vlierden werd 

geplaatst. De familie werd verplaatst toen deze boerderij met het naastgelegen pand in 

het gehucht Achterste Beersdonk in 1881 werd verkocht omdat de twee boerderijen van 

het complex te ver van allerlei voorzieningen verwijderd waren. 

Ter gelegenheid van het 150-jarig en 175-jarig bestaan verschenen in 1972 en 1997 

boeken over het werk van de Maatschappij. Deze boeken maken eens te meer duidelijk, 

dat de leden van de protestantse minderheid in Noord-Brabant op talrijke manieren aan 

elkaar verwant waren. Er werd veelvuldig binnen de Maatschappij-pachters getrouwd. De 

Maatschappij heeft in niet-geringe mate bijgedragen aan de samenstelling van het 

protestantse smaldeel van de Noord-Brabantse bevolking. 

Het archief van de Maatschappij is zeer rijk. De verslagen van de jaarlijkse inspecties van 

de boerderijen en hun pachters levert een rijk beeld op van het leven van deze pachters 

in de negentiende en twintigste eeuw. 

De Maatschappij bestaat nog steeds, alhoewel veel van zijn negentiende-eeuwse 

bezittingen inmiddels zijn afgebroken. Toch bezit de Maatschappij nog steeds onroerend 

goed, onder meer in Nuenen, het landgoed Cleefswit bij Elsendorp en het landgoed Ten 

Vorsel bij Bladel. 

 

NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK 

De Opwettense Watermolen 

In januari heeft het boek van Piet-Hein van Halder over de Opwettense Watermolen een 

plaats gekregen in onze bibliotheek.  

 

 
 

 
De Opwettense Watermolen, door Piet-Hein van Halder 
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Geschiedenis van familie De Brouwer 
Ook ontvingen wij een boek van ons lid Jan Willem Arts over de geschiedenis van zijn 

schoonfamilie De Brouwer.  

 

 

 

 

 

 

Het  boek behandelt de familie vanaf ca. 1600. Via 

Oirschot en Best vestigt de familie zich in Son en oefent 

dan het beroep van klompenmaker uit. Vanaf 1843 is de 

familie ook in Nederwetten woonachtig.  

Het boek, ruim 60 pagina’s, is prettig leesbaar en bevat 

veel foto’s, kopieën van bevolkingsregisters, brieven, 

herinneringen etc. Zowel voorin als achterin het boek is de 

stamboom opgenomen zodat de lezer steeds hiernaar kan 

teruggrijpen. 

 

 
 

 

 

 

 

ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

Tijdschriften januari 2022. 

Wij keken deze tijdschriften door en troffen de volgende interessante artikelen aan. 

 

Heem Son en Breugel 

Nog meer nieuws over de Sonse Korenwatermolen? 

 

Heemschild St Oedenrode 

Harry en the White horse 

Een paar weken geleden stond in het Eindhovens dagblad een schitterend verhaal over 

Harry de Leyer uit Rooy een paardenliefhebber die in de vijftiger jaren naar Amerika  

emigreerde en wat hij daar allemaal presteerde met een versleten paard: Hij werd 

Amerikaans kampioen!! Hier het complete verhaal! 

 

D’n Effer Lieshout 

De Lieshoutse Beemden 

Een uitgebreid verhaal over een gebied dat zo vlak bij Nuenen ligt en velen zal       

interesseren. 

 

Heemkronyk uit Heeze 

Een uitgave helemaal gewijd aan 60 jaar heemkunde in Heeze/Leende/Geldrop. 
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Erfgoed Magazine 

Een dorp op palen 

Hoe Piet Blom, bekend van zijn kubuswoningen in Helmond, in Hengelo een dorp op 

palen realiseerde. 

De Drentse dorpshuizen 

Het fenomeen dorpshuis komt voort uit een reeks van volkshuizen en buurthuizen, die 

rond 1900 op particulier initiatief in Nederland opkomen. Vanuit dit idealisme transfor-

meert het dorpshuis zich tot een breed gedragen ontmoetingsplek in de hoogtijdagen van 

de verzorgingsstaat. 

Erfgoed of erfenis. Omgevingskunst uit de Post65 periode 

'NS vernietigt stationskunstwerk Auke de Vries' kopte Den Haag Centraal, de kwaliteits-

weekkrant voor Den Haag, op 2 september 2021. Vreemd genoeg is dit bericht 

nauwelijks opgepakt door de overige pers, media of door de cultuur- en erfgoedsector. 

Daar waar sloop, aantasting of verwijdering van kunstwerken in een museale context 

altijd goed zijn voor de nodige ophef, doet de vernietiging van een geliefd en beeldbe-

palend kunstwerk in onze openbare ruimte kennelijk weinig stof opwaaien. Deze brutale 

sloop is echter geen op zichzelf staand incident, maar is helaas exemplarisch voor de 

wijze waarop er wordt omgegaan met belangrijk erfgoed uit de Post65 periode. 

Experimentele Woningbouw 

De jaren 70. 

 

De Koerier Brabants Heem 

Omgevingsvisie, een taak voor heemkundekringen 

De invoering van de Omgevingswet maakt het nadenken over wat bewaard moet blijven 

voor de toekomst extra actueel. Het is zaak om er voor te zorgen dat erfgoed een goede 

plek krijgt in deze wet. Heemkundekringen zijn bij uitstek de kenners van het lokale 

erfgoed. Hier ligt een hele belangrijke taak voor hen en ik hoop van harte dat heemkun-

dekrinqen deze taak op zich nemen. 

Heemkundekringen en erfgoedparticipatie 

 

Tijdschrift voor Historische geografie 

De trein komt. Spoorwegen, landgoederen en hun eigenaren (1832-1914) 

Wat gebeurde er zoal toen de trein in Nederland kwam? 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN  

Landelijke Rampjaarherdenking van start  

Afgelopen vrijdag 14 januari is in heel Nederland de Nationale Rampjaarherdenking van 

start gegaan. Herdacht wordt dat ons land 350 jaar geleden – in het Rampjaar 1672 – 

werd overvallen door het Franse leger, de Engelse vloot en twee Duitse bisschoppen. 

Door de Oude Hollandse Waterlinie in werking te stellen redde de jonge prins Willem III 

het land. Het startsein is gegeven tijdens een webinar van het Platform Rampjaar-

herdenking. Exposities en veldslagen ‘Het Rampjaar 1672 leeft nog steeds in Nederland’, 

zegt Bernt Feis, de voorzitter van het Platform Rampjaarherdenking. ‘In vrijwel alle 

provincies – van Groningen en Friesland tot Zeeland en NoordBrabant - vinden 

activiteiten plaats. Meer dan 90 vestingsteden in Nederland – van Groningen en Zwolle 

tot Den Bosch en Maastricht – hebben zich bij het Platform aangesloten’, aldus Feis. De 

activiteiten variëren van herdenkingen en exposities in lokale musea tot concerten en 

theaterproducties, o.a. van bekende gezelschappen als Opera Spanga, Concerto d’ 

Amsterdam en Camerata Traiectina. Daarnaast zijn er ook allerlei festivals, wandel-

tochten en manifestaties, waarbij kunstenaars als Daan Roosegaarde en publicisten als 

Geert Mak zijn betrokken. In enkele plaatsen - Bourtange, Grave en Bodegraven - 

worden zelfs complete veldslagen nagespeeld.  
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Alle plannen staan te lezen in het 64 pagina’s dikkpersbericht Landelijke Rampjaar-

herdenking van start Komende vrijdag 14 januari gaat in heel Nederland de Nationale 

Rampjaarherdenking van start. Dan wordt herdacht dat ons land 350 jaar geleden – in 

het Rampjaar 1672 – werd overvallen door het Franse leger, de Engelse vloot en twee 

Duitse bisschoppen. Door de Oude Hollandse Waterlinie in werking te stellen redde de 

jonge prins Willem III het land. Het startsein wordt gegeven tijdens een webinar van het 

Platform Rampjaarherdenking. Exposities en veldslagen ‘Het Rampjaar 1672 leeft nog 

steeds in Nederland’, zegt Bernt Feis, de voorzitter van het Platform 

Rampjaarherdenking. ‘In vrijwel alle provincies – van Groningen en Friesland tot Zeeland 

en NoordBrabant - vinden activiteiten plaats. Meer dan 90 vestingsteden in Nederland – 

van Groningen en Zwolle tot Den Bosch en Maastricht – hebben zich bij het Platform 

aangesloten’, aldus Feis. De activiteiten variëren van herdenkingen en exposities in 

lokale musea tot concerten en theaterproducties, o.a. van bekende gezelschappen als 

Opera Spanga, Concerto d’Amsterdam en Camerata Traiectina. Daarnaast zijn er ook 

allerlei festivals, wandeltochten en manifestaties, waarbij kunstenaars als Daan 

Roosegaarde en publicisten als Geert Mak zijn betrokken. In enkele plaatsen - Bourtange, 

Grave en Bodegraven - worden zelfs complete veldslagen nagespeeld. Alle plannen staan 

te lezen in het 64 pagina’s dikke Programmaboek Rampjaarherdenking.  

Zie hiervoor: www.rampjaarherdenking.nl  

 

 

EN TOT SLOT….                        

 

 

 
 

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

 


