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VAN HET BESTUUR 

Bezoek Heemhuis 

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

12:00 uur). Bezoek op de woensdagavond is voortaan alleen op afspraak.  

 

Algemene Leden Vergadering 2022 (ALV) 

Zie pagina 4. 

 

Ontwikkeling ledenbestand     

Onlangs is lid Jan Bressers overleden. We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. 

De overige mutaties zijn: 

 drie nieuwe leden: J. Teunissen uit Aalst–Waalre, Helma Michielsen en Pieter 

Dijksterhuis.  

 twee leden hebben opgezegd naar aanleiding van de factuur voor het lidmaatschap    

voor 2022.  

 twee abonnementen zijn uitgebreid tot gezinsabonnementen waardoor ook Frans 

Kools en Mariëtte Beks leden zijn geworden.  

Het aantal leden is daarmee op 282 gekomen. We wensen de nieuwe leden veel plezier 

en nut toe met het lidmaatschap bij onze vereniging.  
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VIERING GOUDEN JUBILEUM 

 
Het gouden jubileum van onze heemkundekring De Drijehornick zal op 

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

AANMELDEN voor uiterlijk zondag 8 mei is noodzakelijk voor deze 

feestmiddag. Via email secretaris@drijehornick.nl kunt u zich opgeven door uw naam 

en met hoeveel personen u komt te vermelden. Velen van u hebben zich al aangemeld. 

 

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 napraten en plannen maken voor de toekomst. 

 

 

LEZING  
 

Lezing : 'De kartering van het hertogdom Brabant' door Mathieu Franssen 

donderdag 19 mei 2022 

In de 15e en 16e eeuw veranderde het venster van de Europese mens ingrijpend. Bij deze 

veranderingen speelde de ontdekking van de boekdrukkunst een belangrijke rol. 

Bestaande en nieuwe kennis en opvattingen werden daardoor voor veel meer mensen 

bereikbaar.  

In de tweede helft van de 15e eeuw 

werden voor het eerst gedrukte kaarten 

uitgegeven.  

Ook het hertogdom Brabant werd (lang-

zaam) in kaart gebracht. 

De vorsten en de  economische expansie 

en algemene wetenschappelijke interesse 

waren allemaal impulsen voor de ontwik-

keling van de cartografie. Vooral de 

universiteit van Leuven speelde daarbij 

een belangrijke rol waarbij de studenten 

Jacob van Deventer en Gerard Mercator 

genoemd moeten worden.  

 

Van Jacob van Deventer is een allereerste kaart van het Hertogdom Brabant uit 1536 

bekend. 

In de ruim 250 jaar tussen de vermelding van een eerste kaart van Brabant van Jacob 

van Deventer in 1536 en het verdwijnen van het hertogdom in 1795 zijn een groot aantal 

kaarten van dit gebied gemaakt. In de lezing gaat Mathieu in op het ontstaan van de 

kaarten en de decoratieve functie zoals de rijk gedecoreerde kanten.  
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Ook gaat hij in op de landmeettechnieken en productie-

methoden en het wisselend verloop van de grenzen. 

Gedurende twee decennia heeft hij samen met een collega 

onderzoek naar de kaarten gedaan wat resulteert in zijn boek 

'Brabantia Ducatus' dat medio 2018 uitkwam. Mathieu 

Franssen heeft een werkzaam leven in het middelbaar 

onderwijs achter de rug en was als docent van 1970 tot 

2014  in de vakken geschiedenis, staatsinrichting en maat-

schappijleer  verbonden aan de Pedagogische Academie De 

Kempenhorst te Oirschot en het Strabrecht College te 

Geldrop. Momenteel is hij werkzaam als freelance onder-

zoeker bij de Universiteit van Amsterdam in het historisch-

cartobibliografie Explokart project naar de kaarten van het 

graafschap Vlaanderen.  

 

 

WEBSITE  

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! 

 

Verhalen 

In april zijn de navolgende verhalen toegevoegd aan de website: 

 Antoniuskapel van Opwetten, zie op de website onder ONZE DORPEN, Eeneind; 

 jeugdcentrum Den Evert, zie onder ONZE DORPEN, Gerwen;  

 het Heilig Kruispark Hooidonk, zie onder ONZE DORPEN, Nederwetten; 

 de tankslag op Hooidonk, idem; 

 de bevrijding van Nederwetten, idem; 

 de Soeterbeekse brug in oorlogstijd, idem; 

 de Katholieke Vrouwenorganisatie, idem; 

 de Rooms-Katholieke jonge boerenstand, idem; 

 de zangkoren van Nederwetten, idem; 

 handboogschutterij Concordia, idem. 

 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2022 

Vanwege de coronaperikelen werd de ALV 2022 enkele maanden uitgesteld. Normaliter is 

deze vergadering altijd in februari. In 2021 werd vanwege corona overgegaan op een 

video die op de website werd geplaatst en door de leden gedurende enkele weken kon 

worden bekeken en beluisterd.  

Maar gelukkig dit jaar, 2022, was er weer gelegenheid om de leden fysiek te ontvangen 

in De Dassenburcht. 
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Bij  binnenkomst werd men al op ludieke wijze gewezen op het nog steeds dreigende 

gevaar: 

 

Op deze algemene ledenvergadering waren 33 

personen aanwezig.  

Na een welkomstwoord door voorzitter Roland van 

Pareren werden de concept-notulen van de ALV van 

2021 behandeld, het jaarverslag 2022 besproken en 

de financiële positie door de penningmeester Jan 

van Stiphout uitgebreid behandeld.  

Ook werd de vertegenwoordiger van de kascom-

missie, Jan Kamp, aan het woord gelaten.  

Hij sprak namens de commissie uit dat de penning-

meester en het bestuur décharge kon worden ver-

leend over 2021, waar de aanwezigen mee instem-

den. Ook de begroting 2022 alsmede de tarieven 

voor het lidmaatschap 2022 en 2023 werden goed-

gekeurd. Deze laatste onder voorbehoud vanwege 

onverwachte hoge prijsstijgingen in het komende 

jaar.   

 

 
         Joke van Ouwerkerk–van Eck 

Na alle items waarover gestemd moest worden, werd stil gestaan bij het afscheid van 

Piet van den Heuvel, die na negen jaar bestuursfuncties te hebben vervuld, waarvan acht 

jaar als penningmeester, aftreedt. Als dank werd hem een wijnpakket aangeboden door 

de voorzitter en werd zijn echtgenote Ton van den Heuvel-van Rooij in de bloemetjes 

gezet.  

Daarna sprak Piet nog een dankwoordje uit, waarna door het bestuur een voorstel werd 

ingediend om Peter van Ierlant te benoemen tot nieuw bestuurslid. Bij acclamatie werd 

Peter met een luid applaus aldus (unaniem) benoemd.  

                                                                         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet met wijnpakket en Peter van Ierlant (geel colbert) voordat hij wordt benoemd 

Daarna werd even stil gestaan bij de ‘toekomst’ door Jan Vellekoop.  
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Nadat alle vragen waren gesteld en opmerkingen gemaakt, werd de ALV gesloten en was 

er koffiepauze. Omdat de laptop het begaf en een andere opgehaald moest worden, 

duurde de koffiepauze wat langer.  

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       Van links naar rechts: Peter van Overbruggen,                Gelukkig kon er nog wel een lachje af  
       Gerard Megens en Jan Cunnen                                       bij inleider Peter van Overbruggen 

    

Na de technische onderbreking konden de aanwezigen toch nog volop genieten van de 

interessante en boeiende lezing van Peter van Overbruggen over 'De Aardappeleters'.  

 

Na een geslaagde avond, met veel dank aan Peter van Overbruggen, keerde iedereen 

weer ca. 22:30 uur huiswaarts.  

 

OPROEPEN 
 

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 
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Fotowedstrijd ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200’ 

Is fotografie jouw passie en woon je in Nuenen, Gerwen of Nederwetten? Dan 

nodigen en dagen wij je uit om mee te doen aan de fotowedstrijd die IVN 

Nuenen en heemkundekring De Drijehornick samen met stichting NGN200 

organiseert in het kader van het 200-jarig bestaan van onze gemeente. 

 

Categorieën 

Als amateurfotograaf kun je tussen 1 april en 31 juli 2022 eigen foto’s inzenden in 3 

verschillende categorieën (maximaal 2 foto’s per categorie): 

1. Natuur binnen de bebouwde kommen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

2. Historische monumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

3. Het getal 200 in het kader van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

Deze foto’s moeten gemaakt zijn tussen 1 januari 2020 en 31 juli 2022. 

 

Expositie genomineerde foto’s 

Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury die bestaat uit John Geven, Marie 

Louise Nijsing en Robert-Jan Hoogerbrug. Zij nomineren in elke categorie 15 foto’s die in 

het derde en vierde weekend van september geëxposeerd worden in 't Weefhuis in 

Nuenen.  

Op 16 september wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn. Zij ontvangen naast een 

juryrapport een Centrum-cadeaubon van € 100 (1e prijs), € 50 (2e prijs) of  

€ 25 (3e prijs).  

Er zijn dus drie prijzen per categorie. Alle 45 genomineerden ontvangen na de expositie 

de afdruk van hun eigen foto op aluminium. 

 

 
 

Doe je mee? Op de website www.ngn200.nl vind je het wedstrijdreglement en alles wat 

je verder moet weten over de fotowedstrijd. 
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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 gepu-

bliceerd.  

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 tweede wandeling was rond de 

buurtschap Stad van Gerwen op 1e paasdag.  

 

De volgende wandelingen zijn op 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 18 september, 16 

oktober, 20 november en 18 december. 

Zie ook de website NGN200 voor meer informatie over Nuenens Blokje Om dichter in 

beeld. 

  

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

Grimberg.  

 

     

ONTVANGEN OBJECTEN EN DOCUMENTEN 

Van Huub Peters uit Eindhoven en zijn vriend Ruud Hoefakker uit Heerlen ontvingen 

we een grote partij (ca. 15.000 stuks) kwalitatief zeer goede foto’s over neogotische, 

kerkelijke gebouwen in 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 Truus Houtepen ontvingen we:  

4 x DVD ’s van WITTE GEIT Schatten van Brabant van omroep Brabant.  

Witte Geit is een cultuurhistorisch televisieprogramma van Omroep Brabant TV,  gepre-

senteerd door Theo Verbruggen. In 13 afleveringen wordt op spraakmakende wijze een 

visie gegeven op ons Brabants Erfgoed. Wat is de stand van zaken van ons erfgoed: 

deskundigen aan het woord, de meningen van de Brabanders, historische filmbeelden, 

spannende ontwikkelingen en de visie van Theo Verbruggen. Binnen al deze elementen 

wordt er een spel gespeeld met de werkelijkheid; waar ligt de grens tussen ‘waar’ en 

‘niet waar’. En kan datgene wat niet waar is, in de toekomst wel waar worden?  

Witte Geit is inhoudelijk mede ondersteund door de Schatten van Brabant, een initiatief 

van de Provincie Noord-Brabant. 

Afl. 1: Verzonnen verleden; afl. 2: Brabantse kamelen; afl. 3: Verloren kerken; alf. 4: De 

zachte G-spot; afl. 5: Brallywood; afl. 6: Zon, zee & Brabant; afl. 7: Het 

vuilnismonument; afl. 8: De McBol; afl. 9: Groot Brabant; afl. 10: Het carnavalsexamen; 

afl. 11: Selecao PSV Brasil; afl. 12: Dood in Brabant; afl. 13: Buiten Brabant.  
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3 x DVD’s van BRABANT 900, de geschiedenis van het 

hertogdom Brabant. In 2006 was het 900 jaar geleden dat de 

graaf van Leuven de titel van hertog van Brabant aannam. 

Die gebeurtenis markeerde, de geboorte van het hertogdom 

Brabant. Dat hertogdom groeide door de eeuwen heen naar 

een staat die een prominente sociale, culturele en 

economische positie in onze Lage Landen innam. Met 'Die 

van Brabant' zoals het in oude documenten staat, moest 

rekening gehouden worden. Dat historische Brabant bestaat 

inmiddels niet meer. Of toch wél? De provincies in België en 

Nederland die deel uitmaakten van het hertogdom kijken in 

2006 terug op hun gezamenlijke geschiedenis. De TV-serie 

Brabant 900 van Omroep Brabant geeft een beeld van dat 

gezamenlijke Brabantse verleden. Het opmerkelijke is dan 

dat het beeld dat velen van het verleden hebben, verschilt 

van de historische realiteit. Dat maakt deze serie over de 

geschiedenis van Brabant bijzonder! 

 

 

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. 

Verdwenen molens rond Nuenen-Gerwen-Nederwetten 

Deze keer: de Woenselse watermolen    

 

 

De Woenselse of Schimmelse watermolen stond op de Dommel aan de toenmalige 

Brugstraat in Woensel. In 1967 is de Brugstraat gehalveerd en de loop van de Dommel 

verlegd. Op de plaats van de watermolen staat nu het hoofdgebouw van de TUe 

(Technische Universiteit Eindhoven).  
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Het was een dubbele onderslagmolen die fungeerde als volmolen en als koren- en olie-

molen. Daarin werden schors, boekweit en koren gemalen en koolzaad geperst. Beide 

molens waren voorzien van stalen raderen met houten schoepen. 

De watermolen wordt voor het eerst vermeld in 1379. Het was de grootste watermolen 

uit de omgeving. De raderen werden geflankeerd door een stenen fabrieksgebouw uit 

1867 van drie verdiepingen hoog en een lager gebouw uit 1802, dat deels van hout was. 

In het hoge gebouw bevond zich een stoommachine voor aandrijving van de korenmolen. 

Hierin bevond zich de Meelfabriek Joh. Notten & Cie. Deze fabriek heeft 75 jaar bestaan. 

Daarna werd de familie Van der Putten de eigenaar.  

De watermolen werd in 1935 gekocht door de gemeente Eindhoven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Woenselse watermolen geschilderd door Jaak van Wijck 

Hoewel de Woenselse watermolen was aangewezen als rijksmonument werd deze op 

illegale wijze gesloopt in 1955-1956 ten behoeve van de bouw van de Technische 

Hogeschool Eindhoven. Er is nooit iemand vervolgd voor de sloop. Op de plaats van deze 

molen staat nu het Auditorium. De loop van de Dommel is ter plaatse verlegd. 

De later gebouwde woonwijk tegenover de locatie van de voormalige watermolen kreeg 

de naam ‘Woenselse Watermolen’.   

 

 

Tussen de Kennedylaan en de Dommel, op zo’n 150 meter noordwestelijk van de TUe, 
staat een aandenken aan de Woenselse watermolen. 

Het is samengesteld uit een daar gevonden molensteen en een as en rad uit 
de Volmolen in Waalre [foto: Roland van Pareren]. 

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

 

Aan het zandpaadje tussen de 

Dubbestraat en de Opwetten-

seweg, Bakertse Landweg, heeft 

vele jaren een klein origineel 

Brabants boerderijtje in het 

wijde landschap gestaan. Jaren 

geleden werd het gerestaureerd, 

maar daardoor verloor het ook 

zijn oorspronkelijke karakter.  

In dit boerderijtje woonden de 

ouders van Gonneke van Dam, 

hier gefotografeerd in de keu-

ken. De open haard, typisch 

bekleed met zwart-witte tegel-

tjes, heeft een prachtige 

schouw. 

 
         Interieur woning van Gonneke van Dam in Nuenen 

 

Hierop een aantal in Brabant gebruikelijke borden en het altijd aanwezige kruisbeeld. 

Links boven de deur siert een groot bordenrek de wand en naast de deur staat een 

prachtig staand horloge. Moeder de vrouw schilt de aardappelen voor het avondmaal en 

de boer rookt zijn pijpje; de rozenkrans hangt (rechts) tegen de kast voor het 

rozenkransgebed na de maaltijd.  

 
 

 

Trien Salomons aan het spinnewiel 

in haar woonkamer van het café op 

de hoek van de Berg – Beekstraat 

bezig om wat extra bij te verdienen. 

Het mooi gedraaide hout van het 

spinnewiel, de grote zwarte giet-

ijzeren ketel op het vuur onder de 

openhaard, de Brabantse knopstoel 

en een slapend hondje vormen het 

decor van een mooi Brabants 

plaatje. Trien met haar zwarte 

mutsje op is het hoofdonderwerp 

van deze, begin 1900, genomen 

foto.  
                                                                               
 
                                                                            Trien Salomons van de Beekstraat in Nuenen, ca. 1900 

 

Eind 1800 schreef Panken een gedichtje over het spinnen, waarvan het eerste couplet 

luidt: 

Snor, mijn wieltje, snor maar voort. Ouderliefde doet mij spinnen, 

’t is een taak die mij behoort, om voor mijn vader ’t brood te winnen. 

 

Waaruit blijkt dat het spinnen uitsluitend om de verdienste werd beoefend.  

 

 

Bron: Oud-Nuenen, achteraf bekeken. 
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GEZIEN IN ONS ARCHIEF 
 

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

Tegeltjes ter herinnering.  

 

 

         
 

          Opwettense watermolen                          Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 

 

 

 

 

          
  

       Dutch Airborne Friends      Ondergaande zon bij het ven 

  Geschonken door: N. Nagtegaal Geschonken door: G. Hermans-Jansen 
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LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

 

Gèèwe Dreijehornick 

Ze is 50 jôr én écht nie èèwd 

Gin bróns of zilver mèr wùl écht gèèwd 

Dee's Sara hi die tijd 

Hard gewerkt mi veul vlij 
Én zoo èn ne goeje naâm gebèèwd 

  

U kunt deze limerick ook beluisteren 

door op deze link te klikken:  

https://drijehornick.nl/immaterieel-erfgoed/50-3hrnck/ 

 

 

UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

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

 

auteurs: Michiel Verweij, Sjoerd Bijker, Robert Stein, Arnoud-Jan Bijsterveld,  

 Luc Duerloo, Harry Boekweit en Ronald Glaudemans   

De Kroniek van de hertogen van Brabant, door Adrianus Barlandus 

 

 
Inleiding: 

De Kroniek van de hertogen van Brabant is een 

geactualiseerde en wetenschappelijk verantwoorde 

vertaling van de zestiende eeuwse beststeller 

Geschiedenis van de daden van de hertogen van 

Brabant van Adrianus Barlandus. Dit is een van de 

mooiste voorbeelden uit een lange reeks genea-

logische kronieken, bedoeld om de positie van de 

Brabantse hertogen te rechtvaardigen. 

De hertogen kregen hierin een lange en respecta-

bele stamboom en de heldendaden van henzelf en 

hun voorouders werden flink aangedikt. 

Deze uitgave van Barlandus’ kroniek biedt niet 

alleen een vertaling van de oorspronkelijke Latijnse 

tekst uit 1526, maar ook diverse aanvullingen:  een 

historiografische inleiding; een beschrijving van de 

ontbrekende ‘hertogen’, uit de tiende, elfde en 

twaalfde eeuw; een voortzetting van de kroniek van 

Filips II tot en met Prins Filip van België en een 

beschrijving van de hertogenbeelden op de Sint 

Jan. 
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Met de ‘reconstructie’ van de reeks hertogenbeelden op de Sint Jan, liet Jan Mosmans in 

het begin van de twintigste-eeuwse eeuw een oude traditie herleven. De hertogen 

probeerden hun positie niet alleen te rechtvaardigen door genealogieën als die van 

Barlandus, maar ook door vorstelijke afbeeldingen van henzelf en hun voorouders, zowel 

in standbeelden op kerken en stadhuizen, als in portretreeksen en glas-en-loodramen. 

Door de wijze van illustreren sluit deze uitgave bij die traditie aan. Het boek bevat een 

ruime keuze uit de rijke verzameling ‘staatsieportretten’ die in de loop van de eeuwen is 

opgebouwd. Ook de prachtige portrettenreeks uit de Barlandus-uitgave van drukkerij 

Plantijn is natuurlijk ruim vertegenwoordigd. 

De Kroniek van de Hertogen van Brabant biedt op deze manier een historisch 

verantwoorde en tevens speelse kennismaking met vorstelijke propaganda vanuit een 

eigentijdse perspectief. 

 

 

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 naasten, 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. 

 

De Koerier Brabants Heem maart 

Iedereen die eens wat meer over een bepaald onderwerp wil weten: 

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 

Van Erfgoed Brabant naar het Meertens Instituut. Jos Swanenberg ging na 17 jaar naar 

het Meertens Instituut en gaat zich ook daar bezig houden met het Brabants Dialect. 

Voor wie wat meer wil weten wat het Meertens Instituut met het Brabants Dialect heeft 

moet dit artikel eens lezen. 

In memoriam prof.dr. Jan van Brakel, Peter van Overbruggen 

"Een mens is op zijn gunstigst een vergankelijk historisch verschijnsel. Als hij een beetje 

belang stelt in zichzelf; moet hij ervoor zorgen dat hij op zeker moment niet vergaan en 

vergeten is......" Jan van Bakel (2013) 
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Op eerste kerstdag 2021 overleed in Nijmegen op 94-jarige leeftijd Jan van Bakel. Hij 

werd op 11 december 1927 in Nuenen geboren als één van de elf kinderen van 

kousenfabrikant Antoon van Bakel en Johanna Maria (Anna) van Dijk. Hoewel Jan al op 

zijn twaalfde zijn geboortedorp Nuenen verlaten had om naar het kleinseminarie 

Beekvliet te gaan, heeft hij een levenslange belangstelling gehouden voor de heem-

kundige historie, de taal en het dialect van Nuenen. Zijn interesse gold overigens ook de 

Brabantse geschiedenis, taal en cultuur in brede zin. Op zijn uitgebreide website 

www.janvanbakel.nl, die hij tot 2014 heeft bijgehouden, is menig artikel over een van 

deze onderwerpen te vinden. 

Een mooi 'in memoriam' van een Nuenense letterkundige aan de Nijmeegse die Brabant 

en Nuenen trouw is gebleven 

 

Erfgoed Brabant april. 

Verstopte jugendstilparel Jachtslot De Mookerheide 

Bovenop de heuvels van de Mokerhei pronkt een imposant jachtslot. Niet zomaar een 

statig gebouw, maar geheel opgetrokken in jugendstil. Daarmee is Jachtslot De Mokerhei 

uniek voor Nederland. Wie kent de Mokerhei niet? Maar als je dit verhaal gelezen hebt ga 

je zeker terug om dit jachtslot een te bekijken 

Historische panden in nood 

Breda kent maar liefst 501 rijksmonumenten en 340 gemeentelijke monumenten. Uit een 

eerste inventarisatie van een deel van het centrum bleek dat tenminste 23 monumentale 

gebouwen in matige of slechte bouwkundige staat verkeren; restauratie is noodzakelijk. 

Toch is dat helaas niet altijd wat er in de praktijk gebeurt. Rob Tebbe, directeur Stads-

herstel Breda en architect Eloi Koreman, nemen ons mee. 

Voor iedereen die Erfgoed een goed hart toedraagt en wie dat niet bij onze heemkunde-

vereniging, is dit een verhaal dat bijdraagt aan ons inzicht hierover. 

Op zoek naar evenwicht tussen fabriek en natuur 

Herbestemming ENCI Maastricht nadert nieuwe fase. 

Aan de voet van de Sint-Pietersberg in Maastricht werd sinds 1926 door cementfabriek 

ENCI kalksteen gewonnen. In augustus 2020 sloot het Maastrichtse fabriekscomplex met 

mergelgroeve definitief haar poorten, na het landschap ingrijpend te hebben veranderd. 

Wat overblijft is een fabriekscomplex met cultuurhistorische waarde midden in een 

natuurgebied. Hoe behoud je hiertussen de balans? 

 

In Brabant maart 

Deze uitgave geheel geweid aan Brabantse kastelen. 

Landgoed Kasteel Geldrop 

De geschiedenis van een landschapstuin. 

Jan Vellekoop van onze heemkundekring, is al jaren verbonden aan het kasteel Geldrop 

en geeft zijn visie op dit kasteel.Voor ieder van ons een indrukwekkend verhaal dat onze 

visie op het kasteel zeker verrijkt. 

Midden in het centrum van Geldrop ligt het gelijknamige kasteel op een bijzonder 

landgoed aan de Kleine Dommel. Het kasteel is omringd door een prachtige, historische 

tuin in late landschapsstijl. De tuin en de gebouwen op het landgoed vormen een 

tijdscapsule uit 1870. In deze bijdrage staan we stil bij de totstandkoming en kijken we 

naar de toekomst. Wat is er voor nodig om dit groene erfgoed aan volgende generaties 

over te kunnen dragen? 

 

Tijdschrift voor historische Geografie uitgave 1 2022:  

Wel iets speciaal maar toch mooi om dit ook eens te lezen 

Wist u dat de oudste trekvaart al in 1610 in gebruik was tussen Arnhem en Nijmegen, 

een 14 kilometer lang trekkanaal. Het was zelfs mogelijk om in Nijmegen over te stappen 

op een schuit die naar Holland voer. Dit was een directe verbinding van De Grift met het 

verkeerssysteem van de provincie Holland. De Grift werd gedempt in de jaren 1930, 

maar zijn loop is nog steeds herkenbaar in de huidige weg.  
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D’n Uytbeyndel Deurne mei 

Kreeg op het laatste moment digitaal het heemkundeblad van Deurne binnen. 

Daaruit wil ik de volgende wijsheid uit Deurne (van vroeger) nog even meenemen: 

De Deurnese spreuk 

Op een gezellig verjaardagsfeestje, waar iedereen maar blijft zitten en dat maar niet 

ophoudt, zegt de jarige opeens: 

‘Kom vrouw, we gaan naar bed, dan kunnen die mensen ook naar huis’ 

 

 

 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN  

                                       Persbericht 

Turbulente geschiedenis laat sporen na in omvangrijk abdijarchief  

Deel van oude archief Abdij van Tongerlo nu online op 

www.bhic.nl 
De abdij van Tongerlo was een belangrijke speler in Brabant op het religieuze, 

politieke en economische toneel in de periode 1130-1796. Deze enorme 

continuïteit en de brede terreinen waarop de abdij haar invloed liet gelden, 

staan borg voor uitgebreide mogelijkheden tot onderzoek. Wegens het grote 

Noord-Brabantse belang hebben de abdij van Tongerlo en het Brabants 

Historisch Informatie Centrum (BHIC) een deel van dit omvangrijke archief (te 

weten de registers) gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor onderzoekers 

en genealogen.   

 

Het omvangrijke abdijarchief dat berust in de abdij van Tongerlo is ondanks de roerige 

geschiedenis goed bewaard gebleven. Uit het ‘historisch archief’ dat loopt vanaf de 

stichting rond 1130 tot aan 1838 zijn nu alle registers gedigitaliseerd, 967 in totaal. Ze 

bevatten afschriften van vrijwel alle oorkonden en vormen de kern van de langlopende 

abdijadministratie met registers van onder meerde kloosterbewoners, personeel, 

weldoeners, erfpachten en -cijnzen, verpachtingen, tienden. Dit alles is beschreven in 

een inventaris. 

Voor zowel professionele als amateuronderzoekers zijn deze registers een historische 

goudmijn. Hierbij kun je denken aan onderzoek op politiek en religieus terrein, regionale 

en lokale geschiedenis, heemkunde, veldnamenonderzoek en genealogisch onderzoek. 

Dit geldt zowel voor onderzoek in België, vooral in de Kempen, als in Nederland, vooral in 

West-Brabant en de Meierij van ’s-Hertogenbosch. 

 

Geschiedenis abdij van Tongerlo  

De norbertijnenabdij van Tongerlo, tegenwoordig gelegen in de Belgische gemeente 

Westerlo, werd gesticht rond 1130. Dit gebeurde nog tijdens het leven van Sint-

Norbertus van Gennep, die in 1120 de orde in Prémontré had gesticht.  

In 1124 hadden norbertijnen een klooster in Antwerpen gevormd. Van daaruit stichtten 

ze in Tongerlo rond 1130 een nieuw convent. De hertogen van Brabant begunstigden de 

orde en daarmee ook de nieuwe Abdij van Tongerlo. Het klooster groeide uit tot een van 

de belangrijkste norbertijnenkloosters in Brabant. Het verwierf vele goederen en rechten. 

De goederen bestonden vooral uit landerijen, boerderijen, cijnzen, pachten en tienden, 

voor het merendeel gelegen in het toenmalige hertogdom Brabant. Van de rechten die de 

abdij verwierf waren de patronaatsrechten (het recht om de nieuwe pastoor voor te 

dragen) erg belangrijk. De abdij bediende van oudsher vele Brabantse parochies. De abt 

was lid van de Staten van Brabant en had daarmee ook rechtstreekse politieke invloed. 
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Inkomstenbron voor Bossche bisschop  

Toen in 1559 de oude bisdommen werden vervangen door nieuwe en kleinere, diende de 

abdij als inkomstenbron voor de bisschop van ’s-Hertogenbosch. De Bossche bisschop 

was commanditaire abt van Tongerlo. Aan deze onverkwikkelijke situatie kwam een 

einde in 1590. De abdij moest daarvoor het grootste deel van haar goederen in de 

Meierij afstaan aan de bisschop. Omdat de abdij in de Zuidelijke, later Oostenrijkse 

Nederlanden lag, kon zij haar goederen binnen de grenzen van de Republiek behouden. 

Ze mocht haar parochies – zij het oogluikend – blijven bedienen. 

De komst van de Fransen bracht enorme veranderingen voor de abdij. Na hun vertrek in 

1814 en het vervolgens uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 

1830, konden de resterende abdijleden zich vanaf 1838 weer als convent herenigen. Ze 

kochten hun oude kloostergebouwen terug en herstelden, zo goed en zo kwaad als het 

ging, hun kloosterleven in België. Hun voormalige goederen en parochies in Nederland 

bleven in bezit van de Nederlandse staat.  

Archieven belangrijke norbertijnenkloosters nu gedigitaliseerd  

Drie andere, welswaar kleinere archieven van norbertijnenkloosters zijn Tongerlo 

voorgegaan: de archieven van de norbertijnenabdij van Berne, de norbertinessenpriorij 

Sint-Catharinadal en de norbertijnen priorij/-abdij van Postel. Hun oude archieven zijn 

volledig digitaal via www.bhic.nl raadpleegbaar. In dit kader passen de gedigitaliseerde 

registers van het grote Tongerlo, als laatste voor de Noord-Brabantse geschiedenis 

belangrijke norbertijnenkloosters, uitstekend. 

Hier gaat u naar het oude archief van de Abdij van Tongerlo 

Foto’s uit het archief kunt u hier downloaden  

 

Orgelconcert H. Clemenskerk door Gonny van der Maten 
Orgel & poëzie 
Op zondag 8 mei 2022 geeft Gonny van der Maten om 16.00 uur een orge-

concert op de beide orgels van de H. Clemenskerk in Nuenen. Ze speelt o.a. 

werk van Hendrik Andriessen, Jehan Alain, Beethoven, Boëllmann, Boëly en 

draagt poëzie voor van Nederlandse dichters.  

Gevarieerd programma 

Het is misschien geen gebruikelijke combinatie: orgel en poëzie. Maar Gonny van der 

Maten is niet alleen organist, componist en dirigent, maar ook voordrachtskunstenares. 

De organiste begint haar concert op het koororgel en wisselt de stukken af met 

bijpassende gedichten van Paul van Ostaijen, Rutger Kopland en Guillaume van der 

Graft. Van Beethoven horen we een Aorgelzetting van zijn beroemde ‘Alle Menschen 

werden Brüder’ en een verstild Adagio. Op het grote orgel speelt Gonny van der Maten 

o.a. Franse muziek die Pasen als thema heeft. Het ‘Thema met variaties’ van Hendrik 

Andriessen sluit het concert groots af.   

 

Gonny van der Maten werd geboren in Amsterdam, 

waar zij haar orgel- en kerkmuziekopleiding aan het 

Sweelinck Conservatorium cum laude afsloot bij 

Albert de Klerk. Momenteel is zij cantor-organist van 

de Evangelisch-Lutherse kerk te Ede, orgeldocente 

aan de Bachschool Soest, dirigent van het Tiels 

Madrigaal Koor en bestuurslid van de Stichting 

J.P.Sweelinckprijs, die jonge organisten aanmoedigt 

in hun professionele loopbaan. Op 13 februari van dit 

jaar werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau voor haar verdiensten in de Neder-

landse wereld van de klassieke muziek. 

www.gonnyvandermaten.nl 

Het concert van zondag 8 mei is gratis toegankelijk, met een vrijwillige bijdrage na 

afloop. 
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EN TOT SLOT….                        

 

 

 
 

 

Ons mooie Heemhuis waar u dinsdagochtend kunt 

binnenlopen en op woensdagavond na afspraak 

uw historische studie kunt verrichten. 

Uiteraard zijn (klein-) kinderen ook welkom voor        

werkstukmateriaal 


