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VAN HET BESTUUR 

 

Bezoek Heemhuis 

De ingegane Corona versoepelingen maken het mogelijk dat het Heemhuis weer vrij te 

bezoeken is tijdens de inloop-dinsdagochtend (van 9:30 tot 12:00 uur). De woensdag-

avond echter is voortaan alleen op afspraak te bezoeken.  

 

Algemene Leden Vergadering 2022 (ALV) 

Nu de versoepelingen op het gebied van de corona zijn ingevoerd, willen we onze 

Algemene Leden Vergadering weer 'live' organiseren en wel op donderdag 21 april in 

De Dassenburcht. Onze leden worden hier nog voor uitgenodigd. Uiteraard blijft voorzich-

tigheid geboden. Zo zullen we tussen de individuele zitplaatsen voldoende ruimte open 

laten. Ook in de pauze zullen we de koffiekannen ruim uitstallen op lange tafels.  

We verheugen ons er al op om u te kunnen verwelkomen.  

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.    

 

Lezing op donderdag 17 maart: 

Aanvang 20.00 uur in De Dassenburcht door Inleider: Drs. Jan van Oudheusden over 

'Erfgoed Brabant'.  Zie verder onze website www.drijehornick.nl 
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Ontwikkeling ledenbestand     

In februari hebben zich twee nieuwe leden gemeld. Het zijn: Emile Drent en Corrie 

Roijakkers. We hopen dat ze veel nut en plezier van hun lidmaatschap mogen hebben. 

Helaas zijn er ook twee leden overleden.    

Het aantal leden is daarmee op 281 gekomen.   

 

Gouden jubileum 

 
Het gouden jubileum van onze vereniging Heemkundekring De Drijehornick zal op 

zaterdagmiddag 14 mei a.s. worden gevierd in het Klooster.  

Noteert u deze dag alvast in uw agenda.  

 

 

WEBSITE  

Verhalen 

In februari zijn de navolgende verhalen toegevoegd aan de website: 

 Jong Nederland, Gerwen. Zie onder ONZE DORPEN, Gerwen; 

 Het Heilig Kruis Gilde, idem; 

 Het Gerwens Muziekkorps, idem; 

 Jong Leven Gerwen, idem; 

 De Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand, idem; 

 De geschiedenis van Nederwetten. Zie onder ONZE DORPEN, Nederwetten.  

 

Historisch Beeldmateriaal (fotocollectie).  

Een van onze verzamelingen betreft foto’s. Dit jaar is een Google maps-toepassing aan 

de fotocollectie toegevoegd. 

Bij een goed ingevuld adres bij een 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  

50 jarig jubileum 

 

In december jl. bestond onze heemkundekring 50 jaar. 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.  
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Wandeltochtbegeleiders gevraagd (herhaalde oproep) 

Zie voor nadere gegevens hierna onder NGN200. 

 

 

Leuke anekdotes, verhaaltjes, video’s, foto’s, limericks en natuurlijk 

GEDICHTEN EN LIEDJES!!!  

Uiteraard zijn uw anekdotes, verhaaltjes, video’s, foto’s en natuurlijk gedichten en liedjes 

allemaal in perspectief van cultureel en historisch Nuenen-Gerwen-Nederwetten van 

harte welkom. Wat we van u ontvangen, publiceren we in onze nieuwsbrief onder de 

rubriek ‘Ontvangen objecten en documenten’.  

 

 

 

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. Er staan nu 49 vensters op onze website onder CANON 

NGN200 en op de website van NGN200: www.NGN200.nl  De 50e wordt nog 

gepubliceerd.  

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 Om dichter in beeld      

De lente nadert. Misschien hebt u veel zin om een mooie wandeling te maken. In het 

kader van NGN200, Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar één gemeente, heeft ons lid 

Agnes Leijen het Project Nuenens Blokje Om dichter in Beeld opgestart. Ze doet dat 

in samenwerking met Dichterscollectief Nuenen en kunstenares Marianne Schellekens.  

 

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 
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ONTVANGEN OBJECTEN EN DOCUMENTEN 

Van ons lid Piet Bartholomeus ontvingen we nagenoeg de gehele serie 'Bijdragen tot de 

Geschiedenis van het zuiden van Nederland'.   

 
 

 

Van Mieke van de Molengraft-Linders en Rinie de Vries-Linders ontvingen we een olieverf 

schilderij met bakkersspullen, geschilderd door hun overleden vader Adriaan Linders, 

alsmede een aquarel, geschilderd door pastoor H. Aldenhuijsen, voorstellende een zicht 

op Lugano in Zwitserland. Ook ontvingen we diverse bakvormen.  

 

 
 

Links Mieke van de Molengraft-Linders en rechts Rinie de Vries-Linders 
 

 

Van Jan Merks ontvingen we heel veel geboortekaartjes, die hij weer op zijn beurt van 

Annie van Rooij uit Gerwen heeft gekregen. Ook diverse bidprentjes en devotionalia 

zaten erbij. 
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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 standerd-windmolen in Son   

 

 

 

Deze standerdmolen stond ooit aan de weg van Son 

naar Eindhoven ter hoogte van de buurtschap Esp. 

De historie gaat terug tot 1740. Uit de annalen 

blijkt dat in dat jaar op Esp een nieuwe windmolen 

werd gebouwd, ter vervanging van de in de 18e 

eeuw afgebroken watermolen, de Berchmolen, op 

de Grote Beek of Kanisgraaf in het centrum van het 

dorp Son. Molenaar Van Weert van de Sonse stan-

derdmolen kon uiteindelijk als zelfstandig molenaar 

de strijd tegen de grote landbouwcorporatie niet 

volhouden. In 1951 is de molen afgebroken.  

 

Bronnen: o.a. wikipedia - Molens in Noord-Brabant in 
oude ansichten  

 

 

GEKIEKT 

 
 
Op deze foto, die van 1929 dateert, zien we een mooi voorbeeld van actieve recreatie: De 
Bokkenkar. De foto is gemaakt in de tuin van de familie Anderegg, beter bekend als villa ‘Houtrijk’. 
Het huispersoneel van huisarts Anderegg houdt de twee zonen bezig in hun vrije tijd. Achter op de 
kar zitten Tinus Anderegg, die enige jaren huisarts is geweest in Nuenen en huisvriendinnetje 

Tonny van Wijk. Voor zitten Pim Anderegg en keukenmeisje Cato Davids. De bok wordt staande 
gehouden door Bertha van Asseldonk.   
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Weet u het nog?? 
Hoe vroeger de koffie werd gemalen? 
De sterke knieën die de weelde konden dragen. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEZIEN IN ONS ARCHIEF 
 

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

Replica beeld Hertog Jan II  

 

Het originele beeld werd op 21 april 2001 onthuld aan de 

Papenvoort voor het gemeentehuis van Nuenen c.a. Het 

beeld, ontworpen door Ollie de Vries-van Abbe, is een 

geschenk van de Stichting Nuenen 2000 deur–700 jaar aan 

het gemeentebestuur. Deze stichting werd in het leven 

geroepen voor de viering van de eeuwwisseling, alsmede de 

herdenking van de verlening van de gebruiksrechten van 

gemeenschappelijke gronden door Hertog Jan II aan de 

inwoners van Nuenen en Gerwen op 4 december 1300  

(= Sint-Barbaradag). 

 

Het beeld is van een staande hertog met een zwaard in de 

handen en op zijn borst het gekleurde wapen van de herto-

gen van Brabant uit het Leuvense huis.  

Het staat op een natuurstenen sokkel met daarop een plaatje 

met de tekst: 

Hertog Jan II 

1275 – 1312 

700 jaar gemeenterechten 

  Nuenen – Gerwen 

                             1300 – 2000 

                             4 december 2000 
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Het hertogdom Brabant vormde, vanaf de late middel eeuwen tot aan de negentiende 

eeuw, een politieke en culturele eenheid in de Nederlanden. Het hertogdom Brabant 

besloeg het grondgebied van enerzijds de drie huidige Belgische provincies Vlaams-

Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds 

het overgrote deel van de hedendaagse Nederlandse provincie Noord-Brabant. Verder 

hingen ook de zogenaamde landen van Overmaas (ongeveer het huidige Nederlandse 

Zuid-Limburg) af van de hertog van Brabant, alsook het Duitse Herzogenrath. 

 

Jan II werd op 27 september 1275 geboren als tweede zoon uit het huwelijk van hertog 

Jan I van Brabant met Margaretha van Dampierre, de dochter van de graaf van Vlaan-

deren. Eigenlijk was dus niet hij maar zijn oudere broer Godfried voorbestemd om de 

hertogelijke kroon te erven. Deze laatste kwam echter op vrij jonge leeftijd onverwacht 

te overlijden. 

In juli 1290 huwde de toen veertienjarige Jan II met Margaretha van Engeland (1275-

1333), de dochter van koning Eduard I. Het was een op voorhand gearrangeerd huwelijk. 

Heel nauw met de huwelijkstrouw nam Jan II het niet. Uit de relaties die hij er met zijn 

verschillende maîtresses op nahield werden niet minder dan vier bastaardkinderen 

geboren. 

In de geschiedenisboeken wordt Jan II vaak bestempeld als een vreedzaam man. Die 

omschrijving is op zijn minst twijfelachtig te noemen, want de hertog schuwde het 

wapengeweld niet. 

Tijdens zijn regeerperiode heerste in het begin van de veertiende eeuw binnen het 

Hertogdom grote sociale onvrede onder de verpauperde bevolking die niet zelden 

ontaardde in hevige onlusten. Ook de ambachtslieden in de steden waren misnoegd en 

eisten meer vrijheden en inspraak in het dagelijks stadsbestuur. Eind 1305 escaleerde de 

situatie zodanig dat er in Brussel een heuse opstand uitbrak en de ambachten de controle 

over de stad in handen namen. 

De reactie van Jan II was niet bepaald zachtzinnig te noemen. Het kwam tot een gewa-

pend treffen tussen beide partijen waarbij de slecht bewapende Brusselaars tegen de 

goed getrainde soldaten en hertogelijke ruiterij geen schijn van kans hadden. Jan II liet 

de leiders van de revolte ter dood veroordelen en gebood dat ze, als afschrikwekkend 

voorbeeld, levend moesten worden begraven. 

 

BRONNEN: wikipedia/historiek.net 

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

Èèrm Pèrdje 

 

'n Mâger pèrdje strómpelt dur de strôt   

 

Mi'n dikkónt óp z'n rug hit'ie 't kôd   

 

Gin draf of galop                           

 

Mi dè méns 'r óp                            

 

"Èèrm Pèrdje kumt 'r èn" wier prómpt de prôt 

 

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

https://drijehornick.nl/project/werkgroep/immaterieel-

erfgoed/limericks/eerm-perdje/ 
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UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

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

 

Auteur: E.M.F. Koch 

De kloosterpoort als sluitpost? 

Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn 

Tussen huwelijk en convent, 1200-1600 

 

 

Waarom treden adellijke vrouwelijke in de late midde-

eeuwen in kloosters en stiften? Een antwoord op deze 

vraag zoekt de auteur in de maatschappelijke situatie 

waarin zij verkeren.  

Adellijke vrouwen lijken nogal eens te zijn gedwongen tot 

een keuze tussen intrede in een klooster of een huwelijk. 

Op basis van tal van persoonlijke gegevens van 

religieuzen uit elf vrouwen conventen en op basis van de 

maatschappelijke positie van ‘wereldlijke’ adellijke 

vrouwen probeert de auteur achtergronden van de keuze 

voor het kloosterleven te achterhalen. 

De sociale context van deze religieuze gemeenschappen, 

het leven van de vrouwen in de conventen, hun ondelinge 

familiebanden, de invloed die adellijke vrouwen hebben 

op hun huwelijk of op hun kloosterintrede alsmede hun 

positie in het erfrecht komen aan de orde. 
 
Omslag: 

Anna (1560) en Cornelis (1569-1575) van Lalaing,  

kanunnikessen van Thorn in koorgewaad.  
Rechterpaneel van een drieluik in de kapel van de 
H. Lambertus in de abdijkerk van Thorn. 

 

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). 
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ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

Tijdschriften die in februari op het Heemhuis binnenkwamen. 

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

 

D’n Uytbeyndel Deurne  

Boerderijen n het jaar 721 

Ja hoe zagen boerderijen in de 6e eeuw er uit 

Hans van den Broek zocht het uit 

 

Vereniging tot behoud en instandhouding Cultuurmonumenten  

Historische interieurs  verdwijnen massaal in container 

En weg zijn de plafonds, schoorsteenmantels, en suites, deuren van de serre 

Groningen is populairder dan ooit. De stad is geliefd onder bewoners en toeristen. 

Ook studenten weten de stad in groten getale te vinden. Maar de toegenomen druk trekt 

een wissel. Op de leefbaarheid en op het erfgoed. 

Kloosterkapellen bescherming en behoud 

In 2016 vestigden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Museum Catharijne-

convent met het boek Kerkinterieurs in Nederland de aandacht op belangwekkende 

kerkinterieurs. In december 2021 presenteerden zij een digitale kennisagenda om de 

aandacht te vragen voor de binnenkant van kerken. 

Verdroging Desastreus voor Erfgoed 

Na een zomer met wateroverlast en zeespiegelstijging als continue achtergronddreiging, 

zouden we bijna vergeten dat Nederland ook een droogteprobleem heeft. Met grote 

consequenties. Niet alleen voor de economie en de natuur, maar zeker ook voor ons 

cultureel  erfgoed.  

Hilde Niezen, wethouder in Gouda, luidt de noodklok. 

 

Tijdschrift voor historische Geografie 

De trein komt (1832-1914) 

De werkelijke revolutie in de ontsluiting van het land vond plaats door de aanleg van 

spoorwegen, schrijft Auke van der Woud in zijn boek Het lege land (Van der Woud, 1987, 

p. 170). Hij spreekt hierbij over de tweede helft van de 19e eeuw, waarin ook het oosten 

en noorden van Nederland per spoor bereikbaar werden. Een belangrijke rol in de ont-

sluiting van het land was weggelegd voor de Staatslijnen, waarvan het eerste deel, 

tussen Arnhem en Zutphen, in 1865 in gebruik werd genomen. Net als bij andere spoor-

wegtrajecten had men bij de bepaling van dit tracé en bij de feitelijke aanleg van de 

spoorlijn te maken met landgoederen die doorsneden zouden worden en hun eigenaren 

die hun eigen opvattingen hadden. 

Iedereen die van treinen hout moet dit verhaal lezen  

 

Omdat er deze maand maar weinig tijdschriften zijn gingen wij ook eens kijken 

op de websites van enkele Heemtijdschriften en daarom willen wij elke maand 

deze rubriek uitbreiden met: 

 

Een nieuwe rubriek: Verder weg …….. lezen 

Naast al die Heemtijdschriften die er in het Heemhuis maandelijks binnenkomen en 

waarvan je in elke nieuwsbrief een samenvatting vindt gemaakt door Jan Cunnen, is het 

voor iedereen die Heemkunde lief is ook wel interessant om eens in de websites van de 

provinciale of landelijke heemorganisaties te grasduinen. 

Maar ja dat kost toch wel wat tijd om bij het voor jou interessante artikel te komen. 

Deze eerste keer geven we twee artikelen. 

Het mooie is dat je na het lezen van de intro en als je geïnteresseerd bent in dit verhaal, 

je met een klik het verhaal kunt lezen. 
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Het 'Tijdschrift voor Historische Geografie' 

Niet zo bekend bij onze leden en toch heeft hun website vaak, ook voor ons, heel 

interessante verhalen  zoals:  

'Dat dit Nederlant is’ 

Nederland beschreven in zes wereldatlassen (1571-1664). 

Hoe zou je Nederland beschrijven? Wat kenmerkt nu dit kleine maar invloedrijke land 

aan de Noordzee? Voor deze vraag stonden drukkers als Joan Blaeu en Johannes 

Janssonius bij de productie van hun vroegmoderne wereldatlassen. In deze majestueuze 

boekwerken, gevuld met fantastische kaarten, wordt onder andere Nederland beschre-

ven. Niet alleen in kaart, maar vooral in tekst. In uitgebreide begeleidende teksten 

werden werelddelen, landen en gebieden aan de lezer gepresenteerd. Een karakterisering 

van Nederland in de 16e en 17e eeuw was niet eenvoudig te geven: de strijd met Spanje 

en de binnenlandse onrust zorgden voor een scheuring in de Nederlanden en het 

ontstaan van de Republiek. Hoe beschrijf je een land in wording?  

Wil je dit hele artikel lezen klik dan op: 

https://www.aup-

online.com/docserver/fulltext/24682187/5/4/THG2020.4.001.VREU.pdf?expires=164571

6690&id=id&accname=guest&checksum=6C2AC5E78EBFC0F78EC326379A1E0F79  

 

 

Het Brabants Historisch Centrum 

Heeft veel informatieve verhalen op de website staan. In de rubriek 'Ontdekken' kwam ik 

dit verhaal over vroeger tegen.  

Appeloogst met afgaande maan  

Rini de Groot  vertelt: 

In het najaar schilde ons moeke appelen, sneed ze in partjes en spreidde ze uit op een 

krant voor het drogen in de zon. De zoete lekkernij kwam meestal in de wintermaanden 

op een vrijdagmiddag bij de warme maaltijd op tafel.  

Wil je het hele verhaal zien en lezen klik dan op: 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/appeloogst-met-afgaande-maan  

 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN  
Amsterdam University Press publiceert: 

Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950 

Vorige week zijn de resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, 

Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950 (ODGOI) gepresenteerd. De 

media-aandacht die hierna aan dit project besteed werd, kan niemand ontgaan zijn. In 

deze mail vindt u een overzicht van de meest spraakmakende uitingen, alsook meer 

informatie over de zes boeken die op 17 februari verschenen. 

 

Lees meer over het onderzoek en de resultaten (https://www.ind45-50.org/) 

https://www.youtube.com/watch?v=2Dy_srVn2pY&feature=youtu.be 

Kijk via de link hierboven de trailer die over de boekenreeks gemaakt werd. Als het niet 

lukt via de mail, klik hier 

(https://www.youtube.com/watch?v=2Dy_srVn2pY&feature=youtu.be)  
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EN TOT SLOT….                        

 

 

 
 

Ons mooie Heemhuis waar we nu,  

na de coronaperikelen,  

weer volop gebruik van kunnen maken 

 


