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VAN HET BESTUUR 

 

Bezoek Heemhuis 

Het Heemhuis is weer vrij te bezoeken tijdens de inloop-dinsdagochtend (van 9:30 tot 

12:00 uur). De woensdagavond echter is voortaan alleen op afspraak te bezoeken.  

 

Algemene Leden Vergadering 2022 (ALV) 

Onze Algemene Leden Vergadering wordt dit jaar weer 'live' gehouden en wel op 

donderdag 21 april in De Dassenburcht. De aanvang is 19:30 uur. Onze leden 

worden hier nog voor uitgenodigd. Uiteraard blijft voorzichtigheid geboden. Zo zullen we 

tussen de individuele zitplaatsen voldoende ruimte open laten.  

Ook in de pauze zullen we de koffiekannen ruim uitstallen op een lange tafel.  

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.    

 

  

http://www.drijehornick.nl/
mailto:info@drijehornick.nl


                                                                                               2 

 

Gulbergen 

Twee leden van onze heemkundekring (Co de Rooij en Jan Vellekoop) nemen zitting in de 

Klankbordgroep Ontwikkeling Landgoed Gulbergen. De komende periode ontwikkelt 

Metropoolregio Eindhoven (MRE) een plan voor landgoed Gulbergen. Het landgoed wordt 

in goed overleg met bewoners en andere betrokkenen klaar gestoomd voor een nieuwe 

toekomst. 

 

Wereld van Van Gogh 

Ook is onze heemkundekring vertegenwoordigd in de gemeentelijke Klankbordgroep De 

Wereld van Van Gogh bij monde van onze voorzitter Roland van Pareren (omgeving 

Houtrijk–Weefhuis) en ons bestuurslid Jan Vellekoop (omgeving Klooster). Ook in deze 

klankbordgroep zijn belanghebbenden vertegenwoordigd die kunnen meedenken, 

knelpunten benoemen en/of ideeën aandragen voor de structuurvisie.  

 

Ontwikkeling ledenbestand     

Onlangs heeft een lid opgezegd vanwege ziekte.  

Het aantal leden is daarmee op 280 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.  

 

                           JUBILEUM FEESTMIDDAG 

De feestmiddag op 14 mei in het Klooster is vooral bedoeld voor 

leden. Vanaf 13.30 uur is de inloop, waarna om 14.00 uur het officiële 

programma begint. Uiteraard zullen er, naast de feestelijke uitreiking 

van het themanummer van de Drijehornickels, enkele speeches zijn. 

Professor Arnoud-Jan Bijsterveld zal ons uitleggen waarom er nog 

toekomst is voor de heemkunde en waarom dat belangrijk is. Ook zal 

er een luchtige terugblik zijn op de afgelopen 50 jaar.  

Op het Rabobankplein kunnen we dan nog naborrelen, napraten en plannen maken voor 

de toekomst. 

 

LEZING  
JAN CUNNEN 

 

Op donderdag 17 maart jl. kreeg onze Heemkundekring college over het ‘Erfgoed van de 

Brabanders’ door de zeer vakbekwame spreker Jan van Oudheusden. Het was een avond 

waar hij ons duidelijk maakte wat erfgoed betekent of betekenen kan.  

Een korte samenvatting van zijn lezing:  

Landschappen, archiefstukken, museumvoorwerpen, bibliotheekcollecties, monumenten, 

tradities, we worden omringd door vele honderdduizenden overblijfselen van ons verle-

den. Steeds opnieuw moeten nieuwe generaties zich de vraag stellen hoe daarmee om te 

gaan. Vaak lijken ze hun betekenis verloren te hebben, soms zelfs worden ze beschouwd 

als hindernissen en obstakels op de weg naar ‘vooruitgang’ en dus opgeruimd. 
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Maar net zo goed is er het 

besef dat wij in een histo-

rische traditie staan, dat 

het verleden onderdeel is 

van onze identiteit.  

In dat geval kunnen over-

blijfselen uit het verleden 

gewaardeerd worden als 

betekenisvolle elementen 

die ons iets zeggen over 

wie wij zijn en waar we 

vandaan komen. 

Als elementen die onze 

leefomgeving herkenbaar 

maken en vertrouwd, zo-

dat wij er kunnen hechten 

en wortelen.  

Als wij dat doen, als wij ons die overblijfselen toe-eigenen, als wij ze erkennen als 

belangrijke onderdelen van ons eigen dagelijks bestaan, van onze leefwereld en onze 

identiteit, als wij er betekenis aan geven, dan wordt het cultuurhistorisch erfgoed. Dat wil 

zeggen iets dat wij in het heden met elkaar delen en belangrijk genoeg vinden om het 

weer door te geven aan volgende generaties.  

Erfgoed zegt dus, paradoxaal genoeg, weliswaar iets over verleden, maar veel meer nog 

over wat wij nu belangrijk vinden. Het helpt ons om te bepalen wie wij zijn en ook wie 

wij willen zijn.  

Steeds speelt daarbij dus de vraag: wat wel en wat niet. In de negentiende eeuw werden 

middeleeuwse kerken afgebroken en vervangen door neogotische nieuwbouw, in de 

naoorlogse jaren werden oude binnensteden gesloopt om ruim baan te kunnen geven 

aan de auto. In onze tijd worden oude fabrieken, die herinneren aan het voor Brabant zo 

belangrijke industriële verleden niet langer gesloopt, maar we geven ze een nieuwe 

bestemming. Net zoals we buiten gebruik gestelde kerken ombouwen tot gezondheids-

centra of wooncomplexen. 

Iedere generatie selecteert dan ook zijn eigen erfgoed. En dat is belangrijk, want het 

erfgoed dat ons uit het verleden is aangereikt, is voor ons feitelijk onmisbaar. Al die 

overblijfselen in zoveel uiteenlopende vormen zijn bouwstenen waarmee wij onze heden-

daagse Brabantse identiteit vormgeven en waarmee wij onze omgeving herkenbaar 

inrichten. Want zonder erfgoed zijn wij allen verloren in de tijd.  

 

Het was voor velen van ons een interessant 'college' over Brabants Erfrecht, door een 

zeer ervaren goede spreker. Wij hopen dat we Jan van Oudheusden volgend jaar weer uit 

kunnen nodigen omdat zijn kennis over Erfgoed zeker voor ons van grote toegevoegde 

waarde kan zijn. 

 

 

WEBSITE  

Verhalen 

In maart zijn de navolgende verhalen toegevoegd aan de website: 

 Agneshoeve, zie op de website onder ONZE DORPEN, Nederwetten; 

 Soeterbeek, idem;  

 De Dagelijkse Arbeid in Nederwetten, idem. 

 Oude raadhuis in de Beekstraat, zie op de website onder MONUMENTEN, Bijzondere  

    Objecten.  
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Van Martin Beekhuis en Remmet van Luttervelt het volgende bericht: 

Het is bepaald de moeite waard om onze website regelmatig te bezoeken.  

Dan blijft u op de hoogte van de interessantste berichten over en van onze vereniging: 

www.drijehornick.nl  

De website heeft een meer eigentijds visueel karakter gekregen en is daardoor ook 

gemakkelijker leesbaar op tablets en mobiele telefoons. 

Sinds kort is de site uitgebreid met een zgn. LEDEN-pagina. De informatie hier is 

exclusief voor leden. Om deze LEDEN-pagina in het menu te kunnen zien, dient u zich 

wel eerst aan te melden via INLOGGEN/REGISTREREN. U maakt daarmee een zgn. 

persoonlijk account aan met een door u te bepalen gebruikersnaam en wachtwoord. 

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u graag hulp, assistentie of tips krijgen over de 

steeds rijkere website, kom dan op dinsdagochtenden naar het Heemhuis. 

Veel succes! 

 

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! 

  

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2022 

Zoals al onder BESTUUR gemeld, wordt op  donderdag 21 april onze Algemene Leden 

Vergadering gehouden. Deze begint om 19:30 uur en zal duren tot ca. 21:15 uur. U 

krijgt er nog een separate uitnodiging voor zodat u weet welke onderwerpen aan bod 

komen. Na de pauze volgt om ca. 21:30 uur een lezing gehouden door ons lid Peter van 

Overbruggen over ‘de Aardappeleters’. 

 

 

 

Peter van Overbruggen publiceert, o.a. voor het Vincentre en 

in de Drijehornickels, over Van Goghonderwerpen.  

In 2014 was hij (mede)auteur van het boek over de 250-

jarige pastorie (Van Goghhuis) Nuenen. Hij is gids, lid van de 

stuurgroep gidsen, voorzitter van de Stichting Kunstfonds 

Vincentre en bestuurslid Stichting Knippenbergprijs Brabant.   
 

 

 

 

 

 

De Aardappeleters is in elk geval één van de meest bekende werken van Vincent 

geworden. Waar in Nuenen en hoe is het ontstaan, door wie is Vincent geïnspireerd, hoe 

werd het toen en later gewaardeerd? Waarom heeft hij er zo gedreven maandenlang aan 

gewerkt? Voor wie maakte hij het? Waarom vond zijn beste vriend het een mislukking?  

 

De lezing geeft in woord en beeld antwoord op deze vragen. Kortom, een boeiende 

geschiedenis over een doek, waarvan drie versies bestaan! 

 

 

http://www.drijehornick.nl/
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OPROEPEN 
 

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’.  

 

Tachtigers van Nu(enen)-project 

Wie is in december 1942 geboren, en woont in Nuenen, Gerwen of Nederwetten? Wilt die 

man of vrouw dan meedoen met de fotowedstrijd die Ben Wilde heeft opgezet. Bij Ben 

hebben zich al van elke maand een man en vrouw aangemeld om mee te willen doen. 

Helaas ontbreken nog personen die in december 1942 zijn geboren en uit Nederwetten is 

nog geen jarige aangemeld. De kandidaten, 35 in totaal, worden geïnterviewd en 

gefotografeerd. Uiteindelijk wordt er een expositie over gehouden.  

Graag doen we bij deze alsnog een oproep aan 80-ers die in december 1942 zijn geboren 

en leeftijdsgenoten die woonachtig zijn in Nederwetten.  

U kunt zich aanmelden en/of nadere informatie inwinnen bij Ben Wilde, Fotostudio BM, 

Emmastraat 2, bel 06-51364940, of stuur een mail naar info@fotostudiobm.nl 

 

 

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 aan het eind van het jaar 2022 in een 

bepaalde vorm ook op papier zal worden uitgebracht.  

 

Project Nuenens Blokje Om dichter in beeld      

De lente is begonnen. Misschien hebt u veel zin om een mooie wandeling te maken door 

de natuur rond Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 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 eerste wandeling is afgelopen maand gehouden in en rond de Papenvoortse Heide 

met een geweldige deelname van zo’n 80 wandelaars.  

De volgende wandelingen zijn op 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 18 

september, 16 oktober, 20 november en 18 december. 

Voorafgaand aan de wandelingen zijn routekaarten gratis af te halen bij Jumbo-Ton 

Grimberg.  

 

http://www.ngn200.nl/
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PLEKKEN WAAR JE GESCHIEDENIS KUNT ZIEN, ZIJN ER IN 

HET HELE LAND  
 

OPINIE  

PETER VAN OVERBRUGGEN, NUENEN  

BRABANTS DAGBLAD, DINSDAG 15 FEBRUARI 2022 

 

In 2005 ontstond vanuit de politiek het idee voor een Nationaal Historisch 

Museum. In 2011 was er plek voor een gebouw maar het ontwerp bleef een 

luchtkasteel. Ja, we hebben een historische Canon van Nederland, maar nu wil 

Den Haag een écht Nationaal Historisch Museum. Waarom eigenlijk? Is er een 

beter alternatief? 

 
Of dat betere alternatief er is, vroeg ik me af toen ik onlangs een documentaire zag over 

het herbouwde Berliner Stadtschloss. Het nieuw gedoopte Humboldt Forum heeft en 

krijgt vele publieke en museale functies, zoals een permanente tentoonstelling over de 

geschiedenis van Berlijn, waarvoor de Nederlander Paul Spies de opdracht kreeg. Een 

dergelijk miljoenenproject, in Duitsland blijvend onderwerp van politieke discussie, zou 

ook in Nederland heftige reacties oproepen en is wat mij betreft ook ongewenst. 

Maatschappelijke thema's roepen vaak lastige sentimenten op, als het gaat over 

genderproblemen, woke-discussies, slavernijverleden, zorg om de groeiende sociale en 

ethische tweedeling, het veranderde en verschraalde culturele landschap. 

 

Bovendien zijn tijdens de pandemie de omgang tussen mensen en de toon van het 

gesprek over deze thema's bepaald niet verbeterd. Hoe moet dat dan in de 

gedachtevorming over een kostbaar historisch museum dat zou moeten laten zien hoe 

we een 'natie' zijn geworden en dat een beeld geeft van onze identiteit? Met het verhaal 

van een gezamenlijke geschiedenis. Maar van wie eigenlijk? Ook van alle nieuwe 

Nederlanders van toen en nu? Het samenstellen van een nationale historische canon was 

al lastig genoeg en geschiedde niet zonder  hevige meningsverschillen. 

 

Thematische hokjes 

Het lijkt zo mooi; een centrale plek creëren waar de hoofdlijnen van de geschiedenis van 

Nederland overzichtelijk en inzichtelijk in beeld wordt gebracht. Maar elke keuze 

(over locatie, opzet en inhoud) die daarbij gemaakt wordt, is arbitrair. Thematische 

hokjes en chronologische lijntjes zijn snel bedacht, maar die zijn niet houdbaar in een tijd 

waarin de veranderingen steeds sneller gaan en gevoeligheden steeds eerder aan de 

oppervlakte komen. Natuurlijk, kennis van je eigen verleden en historisch besef is 

belangrijk, ook om iets te leren voor de toekomst, je eigen toekomst. En die toekomst 

wordt straks weer een interessant verleden. Een never ending story. Maar moet die op 

één locatie, in één centraal gebouw te zien zijn? 

 

De plekken waar je onze geschiedenis kunt zien, die zijn er immers al. Je kunt ze in het 

hele land op betrekkelijk korte afstand van elkaar vinden. In elk streek, in bijna elke 

plaats zijn de historische verhalen te beleven. Soms in het landschap, in een gebouw, in 

een hele wijk, maar ook in een museum. Die plekken vertellen - in hun eigen context - 

het verhaal van de mensen die Nederland gemaakt hebben tot wat het nu is. Hoeveel 

professionals en vrijwilligers in ons land zijn - met beperkte middelen maar met rijke 

culturele en historische bagage - niet bezig om hun museum, hun project, in stand te 

houden, omdat ze eraan gehecht zijn, omdat het onze gezamenlijke identiteit heeft 

bepaald? 
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Laten we eens kijken in onze eigen provincie. Op mestmag.nl lees ik dat de 

meeste musea (35 procent) in Noord-Brabant archeologische/historische musea zijn, op 

afstand gevolgd door de cultuurhistorische (26 procent) en beeldende-kunstmusea (19 

procent). De archeologische/historische musea trekken weliswaar niet de meeste 

bezoekers; de beeldende kunst- (33 procent) en cultuurhistorische musea (32 procent) 

zijn meer in trek. Landelijk gezien gaat het om meer dan 500 (kunst)historische musea. 

Mij lijkt dat er dus nog een wereld te winnen is om de historie beter op de kaart te zetten 

en ambities, kennis en ideeën te bundelen. En vooral, de subsidiegelden beter te 

besteden. 

 

Wat wil ik hiermee duidelijk maken? Vijf jaar geleden konden we genieten van 

een prachtig en succesvol initiatief: 'Het Grootste Museum van Nederland'. Achttien 

monumentale godshuizen, dorpskerken en synagogen in Nederland met een bijzondere 

architectonische of historische betekenis vormden en vormen samen een permanent 

museum, elk in zijn eigen context van ontstaan. Op dezelfde manier kunnen we veel van 

de in Nederland verspreide historische musea en erfgoedinstellingen een sterkere rol 

geven, elk met zijn specifieke thema, kleur en richting. Zij vormen met hun kleine en 

grote historie gezamenlijk een collectieve, geschakeerde identiteit. Het verleden is 

immers niet louter een optelsom van hoogtepunten, maar veel meer een boeiende 

mengelmoes van kleine geschiedenissen van de gewone man of vrouw. Hun verhalen zijn 

er al. Nu nog de ambitie om er - financieel en publicitair gesteund en begeleid door 

mooie inspirerende onderwijsprogramma's - Het Grootste Nationaal Historisch Museum 

van te maken. 

 

Halbe Zijlstra 

In het regeerakkoord 2021-2025 van het nieuwe kabinet wordt cultuur omschreven 

als van wezenlijk belang voor onze samenleving en als een verbindende factor.  

Na de kaalslag in het verleden onder staatssecretaris Halbe Zijlstra komt er nu bovenop 

de jaarlijkse rijkssubsidie (450 miljoen) structureel 170 miljoen bij voor de creatieve en 

culturele sector. 

Heel specifiek draagt het Rijk bij aan een Nationaal Historisch Museum (en een 

Slavernijmuseum). Dat er bovendien weer een staatssecretaris voor Cultuur (en Media) 

is benoemd in de persoon van Gunay Uslu, schept verwachtingen. Zeker omdat zij vanuit 

haar professionele ervaring grote affiniteit bezit met de geschiedenis van de Europese 

cultuur, erfgoedstudies, musea en cultuurbeleid. 

 

De corona-omstandigheden van de afgelopen jaren hebben bij veel Nederlanders de ogen 

geopend voor al het moois in eigen land. Er ligt voor beleidsmakers (van cultuur en 

media!) een unieke kans om ook de blik op onze gezamenlijke geschiedenis te richten. 

Laten zij de daarvoor geselecteerde en geschikte instellingen en musea in staat stellen 

om samen een flexibele routekaart te ontwikkelen waarmee mensen de weg langs hun en 

onze historische schatten kunnen volgen. 

 

Peter van Overbruggen uit  Nuenen is bestuurslid van Stichting Knippenbergprijs 

Brabant, voorzitter van Stichting Kunstfonds Museum Vincentre Nuenen en bestuurslid 

van Stichting De Roerom en redacteur De Roerom. 
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ARCHEOLOGISCH ZOEKWERK 

Werkgroep Archeologie en Monumenten 

Zondag 20 maart heeft de Werkgroep Archeologie en Monumenten een zoekactie gedaan 

bij Lankveld en Hool. 

Doel was om met archeologische vondsten, scherven in het bijzonder, een beeld te 

krijgen van de datering van de bovenlagen van de akkers. 

De oudste vondst was een zogeheten microliet. Een stukje vuursteen dat in het meso-

lithicum gebruikt was om mee te jagen of snijden. Datering ongeveer 12.000-4.000 voor 

Christus. 

Een stuk jonger is een deel van een roodbakkend aardewerken bord dat gele slibver-

siering op de rand heeft. Dit fragment dateert van ongeveer 1600 (zie foto rechts). 

 

  
 

Bart van Lieshout (links) en Peter van Ierlant met metaaldetectors in de aanslag 

 

GEKIEKT 

 
 

 

 

 

 

 

Moeder Roijakkers met jongste zoon Frits bij de waterput,  

8 april 1942.  

[foto: P.F. Roijakkers, Rutger van Erplaan 1, Nuenen] 
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ONTVANGEN OBJECTEN EN DOCUMENTEN 

 

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

olieverf schilderijen en twee pentekeningen, gemaakt door hun overleden vader Adriaan 

Linders.  

 

 
 

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

Van Jan Merks ontvingen we veel bidprentjes, die hij op zijn beurt van de heer  

J. v.d. Wiel had gekregen. 

 

 
 

En dit is nog maar de helft!!!! 
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Van Huub Peters uit Eindhoven en zijn vriend Ruud Hoefakker uit Heerlen ontvingen 

we een grote partij boeken over religieuze onderwerpen waaronder ook over de regio 

Z.O.-Brabant.  

 

De heren Huub Peters en Ruud Hoefakker hebben bij hun onderzoek naar de religie in 

Z.O. Brabant intensief samengewerkt met John Parmentier en Hans Dirksen, beiden 

archivarissen van de RK Parochie Heilig Kruis Nuenen c.a. Het onderzoek zal leiden tot 

een boekwerk dat binnenkort zal worden gepubliceerd.   

 

 

Van links naar rechts: Ruud Hoefakker, ons lid John Parmentier en Huub Peters 

 

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 berg-korenmolen op het Hoogeind in Sint-Oedenrode   

Deze berg-korenmolen stond ooit aan de Dommel in 

Sint-Oedenrode aan de Bobbenagelseweg in de 

buurtschap Hoogeind. De molen werd gebouwd in 

1867 en was eigendom van Jan in ’t Zandt.  

Door oorlogshandelingen in september 1944 werd de 

molen zeer zwaar beschadigd waarna afbraak volgde. 

Als bijzonderheid kan worden vermeld dat het niet-

beschadigde kruiwerk werd overgebracht naar wind-

molen De Roosdonck in Nuenen.  

Een molen kan alleen maar goed draaien als deze ‘op 

de wind staat’. Dat betekent dat de kap van de molen 

zo gedraaid moet worden dat de wieken in de richting 

van de wind staan. Dit op de wind zetten wordt 

gedaan met het kruiwerk. 
 
 
Bronnen: o.a. wikipedia - Molens in Noord-Brabant in oude 

ansichten  
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 
 

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

Een kleine greep uit onze verzameling devotionaliaprentjes. 
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LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

 

Scharrelmèijdje 

 

‘n Hil schòn mèijdje uit Terhèèje 

 

Duu niks liever dan lékker vrèèje 

 

Ze go dan ók straf 

 

Óp meejnig bóks af 

 

Um h’m dan poeslief te verlèèje 

 

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

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

 

 

 

UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

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

 

Auteurs: De heemkundekringen uit Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout  

en Mariahout 

‘t Skônste van Laarbeek 

Fotoboek bij gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de gemeente Laarbeek                   

Mariahout 

 

 

 
De burgemeester van Laarbeek: 

“Daarom was het zo’n fantastisch idee van de drie 

Laarbeekse heemkundekringen om, in samenwerking met 

het IVN, de handen ineen te slaan en ‘t Skônste van 

Laarbeek te vereeuwigen in een boek dat de pracht en 

schoonheid van onze vitale gemeente bijna voelbaar en 

ruikbaar laat zien.   

Heel even zet Laarbeek zijn masker van bescheidenheid 

en ingetogenheid af. Er toont zich een prachtig gezicht, 

een mozaïek met ontelbaar gepolijste steentjes die ieder 

voor zich al oogstrelend zijn, maar die tezamen in elkaars 

nabijheid een magistraal kunstwerk vormen.” 
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NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK 

 
Peter van Overbruggen heeft het gloed nieuwe boek over de schilder Nicolas (Nico) 

Eekman geschonken aan de heemkundekring om op te nemen in haar bibliotheek.  

 

 

Nicolaas Mathijs Eekman, geboren in Brussel 

op 9 augustus 1889 en overleden in Parijs 

op 13 november 1973. Hij was schilder, 

tekenaar, etser, hout- en kopergraveur, 

aquarellist, pentekenaar en architect. Na zijn 

studie bouwkunde komt Nico Eekman op 23 

juli 1913 naar Nuenen en vindt onderdak in 

de hervormde pastorie aan de Berg bij 

dominee Bart de Ligt. Eekman maakt daar 

gebruik van de mangelkamer, het voormalig 

atelier van Vincent van Gogh. Ook betrekt 

hij samen met kunstschilder Alfons Blomme 

een atelier in een boerderij aan de Beek-

straat. Later voegen zich daar nog drie 

andere kunstenaars bij. Eekman heeft con-

tact met voormalige modellen van Vincent 

van Gogh, zoals wevers en boeren en met 

Gordina de Groot. Langzaam ontworstelt 

Eekman zich aan de invloed van Van Gogh. 

Hij maakt in Nuenen werken als 'Boeren-

typen', 'Landbouw', 'de Maaier 'en 'Herders' 

en schildert een portret van zijn buurman 

Johannes van Overbruggen.  

Mevrouw Kröller-Müller heeft voor haar 

verzameling een tekening van Eekman 

aangekocht. 

 

 
Roland van Pareren (links) neemt het nieuwe boek  
in ontvangst ven Peter van Overbruggen (rechts) 

 

Nico Eekman heeft steeds gesteld dat zijn Nuenense periode van beslissende invloed is 

geweest op zijn verdere kunstenaarsloopbaan.  

Zijn werk doet sterk denken aan Breughel en Chagall en beeldt vooral het ongecom-

pliceerde boerenleven uit. Evenals Alfons Blomme, is ook Eekman in Nuenen inge-

schreven als ‘vluchteling’. Na zijn Nuenense periode gaat hij naar Amsterdam en Laren 

(N.H.) en vestigt zich in 1921 definitief in Parijs. Werk van Nico Eekman uit zijn 

Nuenense periode, zoals ‘de Spitter’ uit 1914, ‘Kastanjeboom’ en ‘de Velden’ uit 1918 en 

acht tekeningen, zijn in het bezit van het Rijksmuseum Kröller-Müller in Otterlo, het 

Singermuseum in Laren en de Rijkscollectie. De broer van Nico Eekman, Thomas Adam 

Eekman, komt in 1916 naar Nuenen om daar Bart de Ligt als predikant op te volgen. In 

1983 schenkt mevrouw Luce Eekman uit Parijs, de dochter van Nico Eekman, bij haar 

bezoek aan Nuenen een zestal etsen van haar vader aan de gemeente Nuenen c.a. In 

2014 schenkt zij een zelfportret van haar vader uit 1916 aan het Van Goghmuseum 

Vincentre in Nuenen. 

De gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten stelt bij besluit van 23 november 

1982 de straatnaam Nico Eekmanlaan vast voor de verbinding Papenvoort-Alfons 

Blommelaan. Als ondertekst op het straatnaambord wordt vermeld: schilder-tekenaar te 

Nuenen, 1913-1918 
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WIST U DAT?  

 Het fiscaal voor u aantrekkelijk is om een vijfjarig lijfrentecontract af te sluiten als lid 

van onze heemkundekring. U kunt dan het betaalde bedrag zonder fiscale drempel als 

gift op uw inkomen in mindering brengen. Denkt u er ook eens over na om culturele  

doelen, zoals de heemkundekring, in uw testament op te nemen?   

 Het wel erg handig is om een verhuizing of ander e-mailadres dan wel ander 

telefoonnummer door te geven aan de secretaris van De Drijehornick, zodat wij u 

kunnen blijven bereiken. Indien u zelf geen e-mailadres heeft, kunt u dan het e-mail-

adres van een van uw kinderen, indien die geen bezwaar hebben, aan ons doorgeven 

zodat wij alle heemkundepost naar dat adres kunnen sturen.   

 U aan de secretaris e-mailadressen kunt doorgeven van personen of instanties waar-

van u denkt dat deze het leuk vinden om onze nieuwsbrief te ontvangen. 

 Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, niet meer auteurs-

rechtelijk beschermd zijn. En voor online publicatie van oude archief foto’s die nog wel 

beschermd zijn, is ruim € 4 euro per foto redelijk . . . (uitspraak gerechtshof Den 

Haag, mei 2020). 

 

 

ONDERSTAANDE PERIODIEKEN EN ARTIKELEN ZIJN IN HET 

HEEMHUIS IN TE ZIEN 

Tijdschriften die in maart op het Heemhuis binnenkwamen. 

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

 

Helmonds Heem 56 

Op bezoek bij jonkvrouw Emelie Wesselman 

In Kasteel Helmond loopt een expositie over de adellijke familie Wesselman van Hel-

mond, die tot stand kwam na een schenking van Mark Luis Earp, achterkleinzoon van 

Carel Frederik Wesselman. 

Te zien zijn onder andere:  

fotoalbums en andere bezittingen van Marks grootmoeder jonkvrouw Emelie Trip 

Wesselman (1895-1987). De attributen geven een hernieuwde kijk op de familie en laten 

tevens zien hoe een eeuw geleden het dagelijkse leven op het kasteel verliep. 

In deze uitgave staat een korte overzicht van de fam. Wesselman en wat zij aan het 

kasteel Helmond schonken 

Wil je het artikel lezen klik dan op: 

www.heemkundekringhelmont.nl/hheem/scans/Helmonds%20Heem%2056.pd

f  

Bladzijde 8,9 

Loods20 

Op 26 mei 2021 vindt na lang wachten de sleuteloverdracht plaats van Loods20. EDAH-

Museum en Draaiorgel Museum Helmond nemen hun intrek in de monumentale loods van 

transportbedrijf Van Gend & Loos vlakbij het Centraal Station. Op 3 september 2021 

openen beide musea hun deuren voor het publiek, om in december vanwege corona weer 

dicht te gaan.  

Stiphout heeft veel beschermd erfgoed 

Zo vlak bij Nuenen en wie had gedacht dat je in Stiphout dit zou vinden? 

Meer dan de moeite waard om dit even te lezen 

www.heemkundekringhelmont.nl/hheem/scans/Helmonds%20Heem%2056.pd

f 

Blz.16 e.v. 

 

 

  

http://www.heemkundekringhelmont.nl/hheem/scans/Helmonds%20Heem%2056.pdf
http://www.heemkundekringhelmont.nl/hheem/scans/Helmonds%20Heem%2056.pdf
http://www.heemkundekringhelmont.nl/hheem/scans/Helmonds%20Heem%2056.pdf
http://www.heemkundekringhelmont.nl/hheem/scans/Helmonds%20Heem%2056.pdf
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Gemerts Heem lente 

Wie eens wat meer van Gemert wil weten: 

De Vrije rijks heerlijkheid Gemert staat sinds 1657 formeel onder gezag van de 

plaatsvervangend stadhouder Ambrosius van Virmundt. Na de vrede van Münster heeft 

de Republiek der Nederlanden de soevereine commanderij bezet en de katholieke 

kerken gesloten. 

Vroedvrouwen uit de 1 7de, 1 8de en 19de  eeuw 

Een mooi artikel over het hoe en wat van de vroedvrouwen in die eeuwen.  

 

Heemkronyk Heeze 

De aanleg spoorlijn Eindhoven Weert 

Een interview uit 1969 met de ploegbaas die er zelf bij was in 1910. 

Alsof je het zelf beleefde. 

De Koerier Brabants Heem 

Voor iedere Heemkundige die eens wat dieper op een bepaald onderwerp in wil gaan: 

Alle onderstaande artikelen van De Koerier kun je direct downloaden: 

zie: https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2022/03/De-

Koerier-Nr92.pdf 

De waarde van woorden 

Heemkundekringen houden zich bezig met het documenteren van de eigen omgeving en 

de mensen die hierin leven. Het kan zijn dat je met de woorden die je hanteert mensen 

in je omgeving kwetst en uitsluit. In de workshop 'Waarde van Woorden' onderzoekt 

Erfgoed Brabant samen met het Brabantse erfgoedveld wat de betekenis van woorden in 

collectieomschrijvingen kan zijn en hoe we hiermee om kunnen gaan.  

250 jaar 'Tijdingen die belang hebben'  

Kranten zijn een bron van nieuws en informatie. Niet alleen over wat er gisteren is 

gebeurd, dankzij internet kan iedereen bijna 300 jaar terug in de tijd. Voor 

heemkundigen een onuitputtelijke informatiebron. Zeker de regionale kranten hebben 

veel te bieden. Het Brabants Dagblad en zijn vele voorgangers doen dat al 250 jaar. 

Historicus John van Zuijlen schreef er een boek over. 'Tijdingen die belang hebben' is de 

titel, overgenomen van de aankondiging van de eerste voorloper: de 's-Hertogenbossche 

Dinsdagse en Vrijdagse Courant, die op 2 juli 1771 verscheen. 

 

Tijdschrift voor historische Geografie 

uitgave 1 2022: alle artikelen direct downloaden? Ga naar:  

https://www.aup-online.com/content/journals/24682187/7/1  

Verdwenen bos opnieuw op de kaart:  

Aanzet tot landelijke kartering van bos in het laatmiddeleeuwse landschap aan de hand 

van bos gerelateerde plaatsnamen 

Stadsvernieuwing en stads- en dorpsgezichten in de periode 1961-1985 

Met de Verkenning Post 65, met onderzoeken naar de architectuur-, de landschaps- en 

stedenbouwgeschiedenis en het opbouwen van kennis over de periode 1965-1990 in 

relatie tot actuele opgaven, heeft het onderzoek naar de geschiedenis van de erfgoed-

zorg ook deze periode bereikt. Door veranderingen in de stadsvernieuwing beleefde ook 

de erfgoedzorg een kantelpunt. Onderwerpen die nu (weer) actueel zijn, zoals leefbaar-

heid, burgerparticipatie, gebiedsgericht en integraal werken, speelden ook toen in de 

stadsvernieuwing een belangrijke rol. 

Tegenwoordig beschouwen we de toenemende relatie tussen erfgoedzorg en het 

ruimtelijk domein als een evolutionair proces dat zich chronologisch voltrok. 

 

 

  

https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2022/03/De-Koerier-Nr92.pdf
https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2022/03/De-Koerier-Nr92.pdf
https://www.aup-online.com/content/journals/24682187/7/1
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ACTIVITEITEN VAN DERDEN  
 

Boek over kasteel Helmond 

Wies van Leeuwen schreef de biografie van een kasteel dat na eeuwen nog steeds staat 

als een huis. 

 

PERSBERICHT 

KASTEEL HELMOND. BIOGRAFIE VAN EEN WATERBURCHT 

https://wbooks.com/winkel/nederland/noord-brabant/kasteel-helmond-

biografie-van-een-waterburcht/?mc_cid=8a3d915f8e&mc_eid=UNIQID 

 

Een kasteel zoals een kind het zou tekenen. Zware muren, torens, steile daken en 

omgeven door een gracht. Zo’n kasteel is Kasteel Helmond. In Kasteel Helmond. 

Biografie van een waterburcht wordt de bouw- en bewoningsgeschiedenis van dit 

buitengewoon markante monument besproken door Wies van Leeuwen, 

architectuurhistoricus en cultuurhistorisch onderzoeker. 

 

Ondanks alle veranderingen in Helmond is het gebouw nog steeds opvallend aanwezig. 

En dat is altijd al zo geweest: de nauwe verwevenheid tussen kasteel en stad zorgde in 

de loop der eeuwen voor de nodige conflicten over rechten, plichten en bevoegdheden, 

maar dat heeft er ook toe geleid dat het kasteel de tand des tijds heeft doorstaan. Het 

kasteel heeft de status van adellijk woonhuis en centrum van bestuur, rechtspraak en 

cultuur. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd het een raadhuis waar de 

burgemeester zetelde en sinds de jaren tachtig is Museum Helmond gevestigd in het 

kasteel. De openbare kasteeltuin geeft dagelijks toegang aan vele nieuwsgierige 

bezoekers. Kasteel Helmond staat, na al die eeuwen, nog steeds als een huis. 

 

Kasteel Helmond. Biografie van een waterburcht barst van oude en nieuwe feiten, 

opmerkelijke verhalen en is rijkelijk geïllustreerd met zowel historische als actuele foto’s. 

 

https://files.wbooks.synology.me/sharing/rbMjthahW?mc_cid=8a3d915f8e&m

c_eid=UNIQID 

 

IN HET KORT 

 

Kasteel Helmond. Biografie van een waterburcht 

* Geschreven door Wies van Leeuwen, in samenwerking met Museum Helmond 

* Een diepgravende kijk op de totstandkoming en het voortbestaan van het kasteel 

* Biografie van een sprookjeskasteel in het zuiden van Nederland 

 

€ 24,95 

9789462584846 

144 pagina’s 

158 afbeeldingen 

Gebonden 

 

Verschijnt 4 april 2022, verkrijgbaar in de boekhandel en webshop van WBOOKS 

 

  

https://wbooks.com/winkel/nederland/noord-brabant/kasteel-helmond-biografie-van-een-waterburcht/?mc_cid=8a3d915f8e&mc_eid=UNIQID
https://wbooks.com/winkel/nederland/noord-brabant/kasteel-helmond-biografie-van-een-waterburcht/?mc_cid=8a3d915f8e&mc_eid=UNIQID
https://files.wbooks.synology.me/sharing/rbMjthahW?mc_cid=8a3d915f8e&mc_eid=UNIQID
https://files.wbooks.synology.me/sharing/rbMjthahW?mc_cid=8a3d915f8e&mc_eid=UNIQID
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EN TOT SLOT….                        

 

 

 
 

Ons mooie Heemhuis waar we nu,  

na de coronaperikelen,  

weer volop gebruik van kunnen maken 

 

 

en nu nog beter vanwege de nieuwe TL-led verlichting op de zolder  

(met dank aan de Stichting Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts) 


