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VAN HET BESTUUR 

Vakantie 

Het bestuur wenst alle leden en belangstellenden een heel mooie vakantieperiode toe, 

elders dan wel thuis. En blijf vooral gezond. Tijdens deze vakantieperiode blijft u elke 

maand onze digitale nieuwsbrief ontvangen.  

 

Betaling contributie jaar 2022 

In april jl. hebben we u de factuur gestuurd voor de contributie voor 2022. Helaas 

hebben velen het bedrag voor 2022 nog niet betaald. Omdat we dit jaar al vrij laat waren 

met het versturen van de factuur, is het des te prettiger indien degenen die nog niet 

hebben betaald, op korte termijn het bedrag overmaken op de rekening van 

heemkundekring De Drijehornick, NL08 RABO 0187 6587 30.  

Bij voorbaat hartelijke dank. 

 

Ontwikkeling ledenbestand  

In juni nam het aantal leden met twee toe. We verwelkomden Peter Thoben uit 

Eindhoven en Carla van de Camp uit Nuenen als nieuwe leden. Het aantal leden is 

daarmee op 287 gekomen. We wensen de nieuwe leden veel plezier en nut toe met het 

lidmaatschap bij onze vereniging.  

 

Helpers gezocht, voor Open Monumenten Dagen. Lees verder onder OPROEPEN.  

http://www.drijehornick.nl/
mailto:info@drijehornick.nl
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Helaas hebben zich nauwelijks leden aangemeld voor de kraam bij Bloem en Tuin zodat  

we daar niet vertegenwoordigd zullen zijn.  
 

Themanummer 

 

 

 

 

 

 

De 2.500 exemplaren van het themanummer zijn nagenoeg 

geheel uitgedeeld. In het Heemhuis hebben we nog een handvol 

exemplaren.   

 

 

 

 

 

 

 

   

WEBSITE  

Bidprentjes 

De gegevens van de circa 53.700 bidprentjes die in ons bezit zijn,  

zijn in de maand mei voor u toegankelijk gemaakt. Raadpleeg onze 

website, klik in de homepage op het witte blok met rode letters 

‘ZCBS, onze DIGITALE collecties’ en u komt in onze collecties 

terecht. Kies dan het bestand ‘bidprentjes’ en u kunt aan de slag.   

 

Zo hebben we er een mooi collectiebestand bij maar plaatsnamen etc. moeten nog 

zoveel als mogelijk uniform worden geschreven.  

Zijn er vragen? Dan is er op onze inloop dinsdagmorgen altijd wel deskundigheid 

aanwezig. Ook demonstratie is mogelijk. 

Bezoek regelmatig onze website 

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 juni zijn de navolgende beschrijvingen toegevoegd aan de website: 

 dominee Willem Lodewijk Begemann, onder BIJZONDERE MENSEN; 

 Sint-Annagilde Nederwetten, onder ONZE DORPEN; 

 erfgoedbeleid gemeente (herijking), onder NIEUWS; 

 de oude Lambertuskerk te Nederwetten, onder BIJZONDERE OBJECTEN. 

 

U kunt ze vinden op de homepage onder de Groene knoppen!: BIJZONDERE MENSEN, 

etc.  

http://www.drijehornick.nl/


                                                                                                                             3 

 

OPROEPEN 
Open Monumenten Dagen 

We willen nog een keer de Open Monumenten Dagen onder uw aandacht brengen in 

het weekend van 10 en 11 september. 

Hiervoor zoeken we vele handen die willen meehelpen tijdens de Open Monumenten 

Dagen. Dus hebt u zin en tijd gedurende dit weekend, meldt u dan aan: 

secretaris@drijehornick.nl  

Immers het succes van deze activiteit valt of staat met uw medewerking.  

 

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

GEDICHTEN EN LIEDJES!!!  

Met het aanleveren van leuke anekdotes, verhaaltjes etc., etc. loopt het nog niet erg 

hard. Eigenlijk helemaal nog niet. Dit kan toch anders, want u hebt zoveel verhalen over 

de bevolking en gebouwen en de cultuur van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. En 

misschien nog wel over uzelf, of over uw familie, of over het beroep dat u of uw 

voorouders uitoefenden. U hoeft ze eventueel niet zelf op te schrijven, we willen u 

daarbij helpen. Maar kom er a.u.b. mee voordat ze voor ons nageslacht verloren gaan. 

Wat we ermee kunnen, vraagt u zich af? We zullen ze digitaal beschikbaar stellen op 

onze website (voor zover ze niet onder de privacywetgeving vallen) en kunnen er bijv. 

een expositie van houden, zoals ‘Eindhoven- in-Beeld’ momenteel in de Gasfabriek in 

Eindhoven een expositie heeft over de 'Eindhovense Parels'. En deze parels zijn de foto’s 

van Eindhoven met persoonlijke anekdotes en herinneringen van Eindhovenaren. Het zou 

toch mooi zijn indien uw ‘parels’ in een expositie van heemkundekring De Drijehornick 

gepresenteerd zouden worden.  

We verwachten u op korte termijn!!! 

 

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 gepubli-

ceerd. 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.  

 

Daantje en Dommel   

Om ook onze jeugd meer te betrekken bij NGN200 heeft Carolien 

Tibboel, student van het SintLucas -de vakschool voor creatief talent-  

in Eindhoven, een project bedacht dat ze in samenwerking met de 

Stichting NGN200 gestalte geeft. Het heet Daantje en Dommel. De 

stripfiguren Daantje en haar hond Dommel beleven in dit stripboek 

drie verhalen uit het verleden van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.  

Het boek is gemaakt voor kinderen van de basisschool. Naast dit boek 

hoort ook een bijpassend lesprogramma. Deze verhalen, werkmate-

rialen en alle verdere informatie is te vinden op de website 

NGN200.nl 

mailto:secretaris@drijehornick.nl
http://www.ngn200.nl/
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IVN en De Drijehornick organiseren 
fotowedstrijd ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200’ 
Kom op leden van De Drijehornick: we organiseren niet voor niets samen met het IVN 

Nuenen c.a. de fotowedstrijd in het kader van Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar één 

gemeente.  

Tot 1 augustus 2022 kunnen foto’s worden ingezonden via 

fotowedstrijdNGN200@hotmail.com 

 

 

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. 

 

 

Oude raadhuis aan de Beekstraat 

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. 

 

  

mailto:fotowedstrijdNGN200@hotmail.com
http://www.ngn200.nl/
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Project 'Nuenens Blokje Om' dichter in beeld      
De zomer 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, organiseert ons lid Agnes Leijen Nuenens 

Blokje Om dichter in Beeld. Ze doet dat samen met Dichterscollectief Nuenen en 

kunstenares Marianne Schellekens.  

Inmiddels zijn er wandelingen gehouden in en rond de Papenvoortse Heide, rond de 

buurtschap Stad van Gerwen, in en rond Nederwetten en vorige maand door het 

Dommeldal.  

Er zijn nog wandelingen op de zondagen 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 

 

Via ons lid Tini Smulders ontvingen we een kist met zo’n 3.000 bidprentjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorige maand ontvingen we van ons lid Frans Konings een metalen (ijzer met loden 

kap) zwaar object. Weet u wat dit kan zijn?  

Op ons verzoek te melden wat dit kan zijn, kregen we één reactie.  

 

 

 

 

 

Ons lid Frans Vinke denkt dat het een contragewicht is van 

een hangend uurwerk.  
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Ontvingen we vorige maand van Remko van der Zanden boeken over Nuenen c.a., die 

deel uitmaakten van de boekenverzameling van zijn overleden vader, deze maand bracht 

zijn partner Betty Tillemans boeken over Eindhoven.  

 

Via Jef Kuijten ontvingen we van Jos van Esch vier boeken Katholieke Illustraties van 

1928/1929, 1929/1930 en twee delen van 1960.  

 

 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                         Betty Tillemans                                   Jef Kuijten 

 

 

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 Sonse watermolen   

De Sonse watermolen (waarschijnlijk ook Berchmolen en Boordmolen genoemd) 

was een watermolen met onderslagrad op de Dommel in Son en Breugel. Het was 

waarschijnlijk een dubbele molen. Een deel stond aan de Sonse kant van de Dommel, het 

andere deel aan de Breugelse kant. De watermolen was in gebruik als korenmolen en 

schorsmolen1. 

 

De locatie van de Sonse watermolen op de Dommel, 
links stroomt de Grote Beek in de Dommel  

[foto: Roland van Pareren, juni 2022] 
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De watermolen bevond zich op de plaats waar de Grote Beek (indertijd Kanisgraaf 

genoemd) uitmondt in de Dommel, niet ver van de kerktoren in het dorpscentrum van 

Son achter de voormalige pastorietuin. De pastorietuin en het kerkhof maken nu deel uit 

van het Vroonhovenpark. Een zijstraat van de Nieuwstraat is de Molenstraat. De naam 

Molenstraat herinnert aan de Sonse watermolen. 

 

 

 

 

 

 

 

De Molenstraat herinnert aan de Sonse watermolen [foto’s: Roland van Pareren] 

De eerste vermelding van de Sonse watermolen is uit 1257. Mogelijk is deze reeds rond 

1146 gesticht. Het deel op de Sonse zijde was een leengoed van de Hertog van Brabant, 

het deel op de Breugelse oever was particulier bezit. 

 

In 1544 was de Sonse watermolen eigendom van het klooster van Hooidonk, net als 

de Hooidonkse watermolen in Nederwetten. Later kwam de watermolen in bezit van de 

familie De Rover. Na de Vrede van Münster in 1648 is de molen geconfisqueerd door de 

Staten van Holland omdat deze toebehoorde aan een geestelijke instelling, het klooster 

Hooidonk. De Staten van Holland hebben overigens niet veel plezier van de molen gehad. 

Er was sprake van dure reparaties en er werd getwijfeld of de molen in stand moest 

blijven. 

 

 

 

Het ‘molenrad van Son’ werd genoemd als afbakening van 

een deel van de Dommel voor de toekenning van 

visrechten. 

 

Omdat in 1740 in de Sonse buurtschap Esp een nieuwe 

windmolen wordt gebouwd, zijn de activiteiten van  de 

Sonse watermolen waarschijnlijk beëindigd.2  

De Sonse watermolen werd afgebroken tussen 1714 en 

1747. 
 

 

 

Interieur van de Hooidonkse watermolen  
[foto: Marie Louise Nijsing, 2018] 
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Noten: 

1. Een schorsmolen is een molen die werd gebruikt om eikenschors fijn te malen tussen de 
molenstenen. Van deze gemalen schors werd run gemaakt door er water aan toe te voegen. Dit 
bevatte looizuur. Het werd gebruikt voor het looien van leer. 

2. Zie over de standerd-windmolen in de Sonse buurtschap Esp de Nieuwsbrief van 1 maart 2022. 

 
Bron: 
Wikipedia - Watermolens in Noord-Brabant vroeger en nu, ir. Piet-Hein van Halder, 2010 

 

NIEUW BOEK IN DE BIBLIOTHEEK 

Van Neogothiek naar Hightech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De auteur, Huub Peters, heeft jarenlang samen met Ruud Hoefakker studie verricht naar 

Neogotiek religieuze en industriële gebouwen in Z.-O. Brabant.    

 

GEKIEKT  
We ontvingen een foto van Ceril van Hattum met het verzoek na te vragen waar deze 

genomen is en ter gelegenheid waarvan de wagon met de twee paarden op route zijn.  

 

  



                                                                                                                             9 

 

GEZIEN IN ONS ARCHIEF 

DOOR: JOKE VAN OUWERKERK-VAN ECK 

Twee schilderstukken van het Drentse landschap gemaakt in de stijl van Anton 

Mauve (schilder onbekend) 

Geschonken door: Rens van den Nieuwenhof 

 

   

Anton Mauve werd in 1838 in Zaandam 

geboren als zoon van de doopsgezinde predikant Willem Carel Mauve (1803-1869) en 

Elisabeth Margaretha Hirschig (1805-1876), een nicht van Antonius Hirschig, de 

grootvader van Anton Hirschig. 

Een jaar na zijn geboorte in Zaandam verhuisde het ouderlijk gezin naar Haarlem. Daar 

groeide hij op en ontstond ook de wens om kunstschilder te worden. Van zijn vader 

kreeg hij toestemming om een opleiding tot kunstenaar te volgen, mits hij de akte voor 

het geven van tekenonderwijs zou behalen. De reden hiervoor was dat dat maatschap-

pelijke zekerheid gaf. 

 

Anton Mauve trouwde met de achttien jaar jongere Ariëtte Sophia Jeannette (Jet) 

Carbentus (1856-1894), een nicht van Vincent van Gogh. Vincent ging eind 1881 op 28-

jarige leeftijd voor ongeveer drie weken bij zijn aangetrouwde neef in diens Haagse 

atelier werken. Via hem kwam Vincent in contact met het werk van onder anderen 

Jaap en Matthijs Maris, J.H. Weissenbruch, H.W. Mesdag, G.H. Breitner en Jozef Israëls. 

Mauve gaf Vincent schilderles. Zijn invloed op Vincent was groter dan doorgaans wordt 

aangenomen. Thema’s als spitters, aardappeleters en houtverkopers nam hij van Mauve 

over.  

 

Door zijn relatie met Sien Hoornik kwam Vincent in conflict met Mauve. Toen Anton 

Mauve in 1888 plotseling te Arnhem overleed, droeg Vincent in Arles zijn Souvenir de 

Mauve, roze bloeiende perzikbomen, aan hem op. 

Zijn meest productieve jaren bracht Mauve door in Laren NH, waar hij een van de 

oprichters was van de Larense School. Veel van zijn schilderijen heeft hij in de omgeving 

van Laren geschilderd. Door veel toeristen en kunstkenners werd het Gooi ook wel 'Het 

land van Mauve' genoemd. 

In 1887 won Mauve een gouden medaille op de Parijse salon met zijn doek De terugkeer 

van de kudde. 

 

BRON: WIKIPEDIA 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Hirschig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://nl.wikipedia.org/wiki/1881
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Maris
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matthijs_Maris
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hendrik_Weissenbruch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Willem_Mesdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Hendrik_Breitner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Isra%C3%ABls
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sien_Hoornik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laren_(Noord-Holland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Larense_School
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Gooi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijse_salon
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UIT ONZE BIBLIOTHEEK 

Boek van de maand 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMERICK VAN GERARD DE LAAT  

 

Aâpegaâpe 

 

Kees mènt zèèlf dèttie zwôr is 

geschaâpe              

 

Hèij is trotser ás wùl zeuve aâpe                

 

Às ‘n aâpevorst                 

 

Bónkt ie op z’n borst        

 

Mèr li dan schielik óp aâpegaâpe        

 

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

https://drijehornick.nl/immaterieel-erfgoed/aapegaape/ 

 

 

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?   
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 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 archieffoto’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 juni op het Heemhuis binnenkwamen. 

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

 

Gemerts heem zomer 2022 

Ook Gemert gaat meedoen 

Reizen door de tijd met het online kadaster Gemert 1832 

Hoe zag de plattegrond van Gemert eruit aan het begin van de 19e eeuw? Hoeveel 

onroerend goed hadden de toenmalige boeren, brouwers en renteniers en waar lag dat? 

En wie woonde er op de locatie waar nu het gemeentehuis staat? Of op jouw huidige 

adres? Deze en andere vragen kunnen nu met een paar muisklikken worden beantwoord 

dankzij het online kadaster uit 1832. In dit artikel wordt het ontstaan van het kadaster 

beschreven, maar ook de extra mogelijkheden die er zijn nu het kadaster van 1832 

geheel is gedigitaliseerd. 

 

Heemschild Sint-Oedenrode zomer 2022 

Vressel en Nijnsel, de negende en tiende zaligheid? 

Wij kennen in Brabant allemaal de 'Acht zaligheden' en weten dan dat het iets te maken 

heeft met een aantal dorpen in de Kempen die alle eindigen op 'sel'. Om precies te zijn is 

het de van oorsprong spottende benaming voor een achttal van oudsher armoedige en 

op -sel uitgaande dorpen. Het betreft dan de plaatsen: Duizel (ook Dujsel of Duisel), 

Eersel, Hulsel, Knegsel, Netersel, Reusel, Steensel en Wintelre (ook Wijnter- of 

Wentersel). De herkomst van de naamgeving is nog steeds een strijdpunt. De oudste 

vermelding van de benaming Acht Zaligheden stamt uit 1841 van Dr. C.R. Hermans.  

Maar goed dat HKK Sint-Oedenrode dat eens uitzocht! 

 

Heemschut De erfgoedbeschermers nr 2 2022 

Heemschut actief 

NOORD-BRABANT 

Bedreigd seminarie HAAREN 

Huize Haarendael was voorheen een seminarie en behoorde tussen 1839 en 1967 tot het 

bisdom 's-Hertogenbosch. De bedreiging is tweeërlei. Een brand woedde in 2019 in het 

hoofdgebouw en er zijn plannen voor woningbouw op het terrein. De samenhang tussen 

complex en het landschappelijke loopt gevaar en een totaalvisie ontbreekt. Er zijn zorgen 

om de rijks monumentale gebouwen zoals het hoofdgebouw en de kapel. Bovendien 

bestaat er verschil van mening over de haalbaarheid van de restauratie van het hoofd-

gebouw. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vindt dat sloop zeker op een dergelijke 

grote schaal niet nodig is. Ook de erfgoedcommissie van Oisterwijk en de provincie zijn 

het op delen oneens met het verlenen van de ontwerpbeschikking. 
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Het complex heeft voor Noord-Brabant en Nederland een uitzonderlijke architectuur- en 

cultuurhistorische betekenis. Als toonaangevend seminariecomplex heeft het een grote 

invloed gehad op de kerkgeschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog was het complex een 

gijzelaarskamp. Architectonisch valt het complex op door de sobere neoclassicistische 

architectuur uit het midden van de 19e eeuw. Later volgden uitbreidingen, waaronder de 

kapel van de hand van Granpré Molière. Het totale ensemble behoort tot de Brabantse 

topmonumenten van na 1800. Op de gemeente en de eigenaar rust de plicht om dit 

erfgoed voor de toekomst te behouden en te herstellen. Heemschut Noord-Brabant en 

het Cuypersgenootschap hebben bezwaar aangetekend. 

 

Erfgoed Magazine nr. 2 2022 

Restauratie van schilderingen in Museum Pautina Bisdom van Vliet 

Een overvloed aan schildertechnieken. 

De restauratie van Museum Pautina Bisdom van Vliet, gelegen in Haastrecht, vlakbij 

Gouda, is binnenkort voltooid, Stichting Bisdom Van Vliet heeft een grote inspanning 

geleverd om het monumentale herenhuis dat Pautina naliet als museum, in ruim twee 

jaar te laten restaureren. Na de uithuizing van de gehele collectie van meer dan 10.000 

kunst- en gebruiksvoorwerpen, kwamen de fraaie beschilderde oppervlakken van het 

interieur pas goed in het zicht. Ze blijken bijzonder gaaf bewaard te zijn gebleven en 

dateren grotendeels uit de bouwtijd: 1874-1877. 

 

Behang loshalen is als reizen door de tijd 

Historische papierbehangen en de collectie van Stichting Historische Behangsels. 

Wanden van oude huizen hebben veel geheimen. De dikke lagen papierbehang die in de 

loop der tijd ontstaan, geven een boeiend beeld van de wandbekleding uit het verleden. 

Die lagen loshalen is als reizen door de tijd. De Stichting Historische Behangsels en 

Wanddecoraties in Nederland (SHBW) verzamelt al deze lagen, doet onderzoek en 

verspreidt kennis over wandbekleding. 

 

InBrabant juni 2022 

Nostalgisch reminisceren met een fotoalbum 

In de ouderenzorg wordt reminisceren sinds een paar jaren serieus genomen als een 

manier waarop professionals en amateurs aandacht kunnen hebben voor ouderen. Met 

mijn vader, een vitale, reislustige, academische schrijver, reminisceerde ik met behulp 

van zijn eigen fotoalbum. Dit artikel is een weergave van ons herinneringsgesprek: een 

koppeling van het persoonlijke aan het algemene en van familieverhalen aan (dorps) 

geschiedenis. 

 

Twee devotieportretten van Brabantse edellieden 

Het mag een klein wonder heten dat ze opnieuw in dezelfde ruimte hangen: de 

portretten van Honorine van Wittem van Beersel (1643), gravin van Overijsel, en Gerard 

van Home (1612), graaf van Bassigny en baanderheer van Boxtel. De luiken zijn in het 

bezit van Het Noord-Brabants Museum en zijn beide, los van elkaar, in de omgeving van 

Keulen verworven; het portret van Van Horne in 2014 en het luik met Van Wittem in 

2018. Ooit maakten beide werken deel uit van een groter drie- of veelluik. Waarschijnlijk 

hebben ze de eeuwen weten te doorstaan als portretten 

 

Openluchtzwembader ware lustoorden 

Waterratten opgelet ... de zomer doet zijn intrede! Bij hoge temperaturen gaan we 

massaal op naar de nodige verkoeling. Zwemmen in de buitenlucht om te ontspannen en 

te genieten is een aangename vrijetijdsbesteding en is van alle tijden. 

Een mooi verhaal verlucht met vele foto’s, zoals wij ons dat nog herinneren 
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ACTIVITEITEN VAN DERDEN  

BRABANTS HEEM 

 

 

 

 

 

Brabants Heem bestaat dit jaar 75 jaar. 

Ter gelegenheid van dit jubileum krijgen 

alle 130 heemkundekringen in Brabant 

een banner geschonken. We hebben deze 

banner al uitgestald in ons Heemhuis. 

 

 

 

 

 

 

TROTS OP EENEIND! 

Wandelroute met 24 panelen in juli-augustus-september 2022 

 

Eeneind barst van de mooie verhalen en de 

historische gebeurtenissen. Zo was er een 

station, een postkantoor, meerdere winkeltjes, 

café’ s en zelfs een eigen pompstation. De 

meesten zijn inmiddels al lang weer verdwenen 

maar als je iets beter kijkt, dan zie je dat er 

minder is veranderd dan op het eerste gezicht 

lijkt. Dat zit hem niet in de stenen, maar vooral 

in de mensen en de tradities. Showkorps O&V, 

Het Gilde, Ezeltjesdag, de Cultuurdag en het 

sinterklaasfeest zijn enkele van de vele mooie 

clubs en activiteiten die nog elk jaar te 

bewonderen zijn op het Eeneind. Sommige al 

meer dan 100 jaar en dat is best bijzonder in 

een tijd waarin alles steeds sneller en vluch-

tiger lijkt te gaan. 

 

Deze wandelroute van 24 panelen geeft een 

mooi beeld van Eeneind door de jaren heen. 

Met herinneringen van families die er al 

generaties lang wonen en verhalen van de 

nieuwkomers. We hopen mensen te inspireren 

en met andere ogen naar het Eeneind te laten 

kijken. Want Eeneind is een buurtschap waar 

je met recht trots op kunt zijn! 

Je kunt een foto maken van de plattegrond of 

een flyer ophalen bij een van de vier minibiebs 

die Eeneind rijk is. 

 

Veel wandelplezier! 
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De wandelroute kan willekeurig gelopen worden en bestaat uit 16 historische panelen en 

8 mini-interviews met bewoners van het Eeneind. 

Bij een groot aantal panelen is een QR code toegevoegd met extra beeldmateriaal.  

U kunt deze met uw telefoon scannen. 

 

 
 

 

 
 

COLOFON TROTS OP EENEIND 

Initiatief en vormgeving: Marcel Sloots/Marjan Thielen 

Beeldmateriaal, tekst en historische context: Piet van de Laar,  

‘Nuenen op het randje’ (van den Boomen/Henderson),  

Heemkundekring De Drijehornick,  

Marcel Sloots en de bewoners van het Eeneind 

 

Mini-interviews: Marijke Rikze 

Montage panelen: Jos van de Munckhof 

 

Dank aan alle bewoners van het Eeneind die een bijdrage hebben geleverd aan de 

totstandkoming van Trots op Eeneind 

 
Trots op Eeneind is mede mogelijk gemaakt door NGN 200 in het kader van de vieringen 

van 200 jaar Nuenen-Gerwen-Nederwetten 
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Rullen in Music 
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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. 


