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Brabants Heem
van vrijwilligers,
voor vrijwilligers

Stel u met Norbert Elias een forse torenflat voor, een EastPoint. De eerste ge-
neratie heeft de onderste verdiepingen gebouwd en bewoond, de tweede ge-
neratie zet er weer twee verdiepingen voor zichzelf op, en elke volgende ge-
neratie zoekt het al hoger. Uiteindelijk zitten we op de 60ste verdieping. Dan 
stort de liftschacht met het trappenhuis in (men fluistert: slecht onderwijs). 
Gelukkig blijft de toren zelf staan. De mensen op de bovenste verdieping 
missen de trap niet. Ze maken er een stortkoker van. Dit is een tijd van he-
likopters en de boodschappen worden aan huis bezorgd. Ze leven gewoon 
door. Ze hebben ook geen last van de benedenburen; ze hebben zelfs geen 
weet meer van de lagere verdiepingen die door eerdere generaties werden 
bewoond. Het perspectief vanaf hun verdieping maakt dat ze zich de wereld 
klein voorstellen en zonder bedelaars (of het moet zijn dat die daar beneden 
onder de wolken lopen). Ze denken dat ze gelukkig zijn in hun penthouses. 
Maar ze weten niet waar de leidingen lopen voor elementaire zaken als wa-
ter en elektriciteit. Ze weten niet welke muren dragend zijn en hebben geen 
idee hoe de fundamenten van de hele toren in elkaar steken.

Dan is de volgende generatie weer aan twee volgende verdiepingen toe. Hoe 
lang denkt u, zou het nog goed gaan? Hoe lang kunnen we zonder historisch 
besef?

Jeroen Bosch schilderde de toren van Babel en hij kwam niet eens tot 20 ver-
diepingen. Onze oriëntatietoren is niet denkbeeldig, integendeel: onze tui-
melende toren van begrip en verstaan is een realiteit, alleen in immateriële 
vorm.      

Jan Franken

STAPEL

DE KIP EN HET EI
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De bezuinigingen op cultuur zullen dit jaar ongetwijfeld ook de heemkun-
dekringen gaan treffen. Op dit moment zullen de verenigingen hun subsi-
dieverzoeken al ingediend hebben. Er zit weinig in de ruif en welk deel(tje) 
ervan zullen zij krijgen? Het lijkt mij dar de gemeenteraad bij de beoorde-
ling daarvan onderscheid moet maken tussen organisaties die zorgzaam en 
sociaal bezig zijn voor hun eigen leden, en die dat uiteraard ook doen maar 
die bovendien nog een behoorlijke bijdrage leveren aan het algemeen nut. 
Het verschil tussen een bridgeclub met ledenblad en een ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instelling). Het verschil ligt niet in de uitgave van een boekje 
of boek. Tenminste niet als voor die uitgave ook nog eens eenmalige pro-
jectsubsidie wordt aangevraagd. Het eerste soort verenigingen werkt naar 
binnen toe. Het tweede type werkt naar binnen èn naar buiten. Het verschil 
ligt ook niet in samenwerking met andere verenigingen, al is dat wel een 
pluspunt bij subsidietoekenning.

Het verschil ligt in cultureel ondernemerschap. De tennisclub en de heem-
kundekring die niet naar buiten treedt, hebben wel degelijk een sociale en 
culturele functie en die moet gesubsidieerd blijven worden, zeker voor de 
leden die anders niet deel kunnen nemen. Maar de cultureel ondernemende 
heemkundekring heeft daarenboven nog een onmisbare extra functie. Ze 
verleent diensten aan de gemeente en de gemeenschap. Daarop bezuinigen 
komt hard aan bij het publiek, bij de inwoners, bij degenen die in de demo-
cratie een stem hebben. Daarop bezuinigen heeft effect op andere beleid-
sterreinen: archeologie, monumentenzorg, ruimtelijke ordening, educatie, 
toerisme en volkscultuur. Daar kunnen gaten vallen, en daar kunnen onom-
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keerbare fouten gemaakt worden wanneer de ondersteuning en adviezen 
van vrijwilligers weg zou vallen of minder moet worden.

Het hoge woord is eruit. Vrijwilligers. Zij zijn onmisbare elementen gewor-
den in het welbevinden, de identiteit en geluk van de gemeenschap. Vrij-
willigers zijn goud waard (om in financiële termen te spreken). Een kip die 
gouden eieren legt, mag je het voer niet onthouden en maar laten sterven.

Ik pleit daarom bij subsidienota’s en subsidieverlening voor een onder-
scheid tussen sociaal-culturele organisaties en sociaal-culturele vrijwilligers-
organisaties. Tussen het bevoorwaarden van het voorgerecht en het bevoor-
waarden van voor- en hoofdgerecht. Wanneer de broekriem moet worden 
aangehaald, moet een afweging plaatsvinden tussen beperkte waarden en 
onvervangbare waarden. Dat kan het beste wanneer de subsidienota van 
een gemeente onderscheid maakt tussen sociaal-culturele belangenorgani-
saties en vrijwilligersorganisaties.   U begrijpt dat een goed functionerende 
heemkundekring (en dat zijn gelukkig de meeste kringen in Brabant) aan-
spraak kan maken op beide potjes. Voor het vrijwilligerswerk desnoods op 
projectbasis.

Ga bewust en serieus hierover het gesprek met de gemeente aan, niet pas 
als u gekort wordt, maar vooraf. Onderhoud die relatie met de gemeente 
permanent. Ook in het gemeentehuis moet het besef gaan leven, en levend 
blijven, dat de kosten van dit speciale vrijwilligerswerk minimaal zijn in ver-
gelijking met de opbrengsten. Dat is een argument waar juist in crisistijd 
niets tegen in te brengen is. 

Jan Franken

 
Voorzitter Ad Jacobs heette tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van heem-
kundekring Amalia van Solms uit 
Baarle het 1400ste lid van de vereni-
ging welkom. Het leden aantal loopt 
al een aantal jaren gestaag omhoog. 
Ad noemde dat een goede zaak. Het 
is erg van belang voor de financiële 
draagkracht van de vereniging, maar 
voor het maatschappelijk draagvlak. 
De mening van een vereniging met 
zoveel leden zet zoden aan de dijk in 

1400STE LID

Ria Braspenning en Ad Jacobs bij Amalia 
van Solms

UIT DE TOESPRAAK 
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de gemeenschap. Per 1 januari 2012 stond de teller zelfs al op 1431. In de-
cember 2011 meldde het 1400ste lid zich aan: Ria Braspenning-van Tilburg. Zij 
werd tijdens de bijeenkomst bijzonder welkom geheten met een bloemetje 
en het boek “Ons Baarle” van meester Joosen. 

  

door de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, 
prof. dr. W. van de Donk, bij gelegenheid van de nieuwjaarsbijeenkomst op 
12 januari 2012.

Vernieuwing
We leven in een tijd van ontgrenzing die uitnodigt en (ook dankzij nieuwe 
organisatietechnologie) kansen biedt voor het slim vormgeven van en wer-
ken in nieuwe verbindingen. Tussen sectoren van beleid, tussen directies, 
tussen organisaties, tussen mensen. En ja, ook tussen provincies. Overheden 
en politici die terecht hameren op het enorme belang van innovatie kunnen 
niet net doen alsof hun eigen werkwijzen daarbij buiten schot kan blijven. (..)
De kansen voor onze mensen en ondernemingen, de grote maatschappe-
lijke opgaven die zich aandienen moeten daarbij centraal staan: niet onze 
bestaande systemen en routines. Daar waar die goed functioneren koesteren 
we ze. Veranderen is geen doel op zich. Want veranderen betekent vooral: 
toekomstgericht ontwikkelen, heldere ambities formuleren en naar manie-
ren zoeken om ze doelmatig en effectief te realiseren.

Delen, niet opdelen 
Maar het offer dat van ons gevraagd wordt om de Randstad te redden is te 
hoog, vooral omdat het daarvoor zo volstrekt onnodig is om Brabant voor 
die doelstelling te amputeren. Collega Franssen spreekt over de splitsing 
van Brabant als een noodzakelijke voorwaarde voor succes in de Zuidelijke 
Randstad. Dat is een misverstand van het oude denken. Brabant boekt resul-
taten op een andere manier. (..)
Wij willen in de Randstad best een keer komen uitleggen dat het economisch 
succes van Brabant niet is bereikt door de competitie tussen megalomane 
metropolen en brutale annexatiedrift. Het succes is het resultaat van een 
cultuur van samenwerken en onderling vertrouwen. Door een manier van 
samenwerken die we steeds weer opnieuw ontwikkelen. Door een subtie-
le verbinding tussen stad en platteland krijgt dat samenwerkingsmozaïek 
steeds meer reliëf. Wij delen hier onze ambities, en daarom vermenigvuldi-
gen wij onze resultaten. En die kracht weten wij telkens opnieuw samen te 
ontwikkelen. Dat is inderdaad onze lokale identiteit, dat is ons DNA dat ons 

UIT DE TOESPRAAK 
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ook in de huidige tijd zoveel kansen biedt. En 
dat DNA willen wij graag delen.
Maar we laten ons niet opdelen. Wij zijn Hol-
land niet. Wij laten ons niet opdelen. Dat is ons 
in de geschiedenis al een keer overkomen. En 
daar hebben we tot op de dag van vandaag nog 
last van. Dat laten we niet nog een keer gebeu-
ren.

 

We gaan het nog een keer proberen.  In 2010 heeft Brabants Heem een aantal 
succesvolle cursussen Cultuurhistorie in het landschap gegeven. Drie begin-
nerscursussen in Zand-Brabant en één in West-Brabant (en een veel gepre-
zen vervolgcursus). In 2011 is daarvoor opnieuw de belangstelling gepeild. 
Die bleek helaas onvoldoende. Toch menen de organisatoren dat niet alle 
heemkundekringen in onze provincie genoeg deskundigheid in huis hebben 
om de gemeente bij te staan bij de cultuurhistorische taken van de gemeen-
te die de wet voorschrijft. Jawel, de eigen lokale overheid heeft intussen 
bijna overal de cultuurhistorische waardekaarten gereed. Hopelijk hebben 
de heemkundekringen daaraan meegewerkt. Maar is uw heemkundekring 
voldoende toegerust om te helpen om die archeologische en cultuurhisto-
rische waardekaarten om te zetten in beleid? En als uw kring niet meedoet 
en wanneer het mis gaat met de selectie van wat wel en wat niet bewaard 
moet blijven? Aan welke heemkundigen van vandaag moeten komende ge-
neraties dat dan verwijten? Brabants Heem gaat de gratis beginnerscursus-
sen (en later de vervolgcursus) opnieuw aanbieden en wel te beginnen in 
West-Brabant.

Cultuurhistorie in het landschap (WEST-Brabant)
Leren lezen en begrijpen wat je dagelijks ziet

Plaats: Oudenbosch
12 maart 2012 Dr. Sjoerd Kluiver,  over het verdronken land
19 maart 2012 Dr. Karel Leenders, historisch geograaf, over de overgangen 

van klei- en zandgebieden
2 april 2012 gevraagd worden drs Marco Vermunt, stadsarcheoloog in 

Bergen op Zoom,  over oude wegen en kaarten of drs. Johan 
Henriks over de reconstructies in Breda

Zaterdag 21 april 2012 is er een dagexcursie met de bus langs de projecten 
en voorbeelden die in de cursus ter sprake zijn geweest. Ook deze is gratis. 
Voorwaarde is wel dat u aan de drie  cursusavonden heeft deelgenomen.

WEST-BRABANT

✁

BRABANTS STADS- EN DORPSLEVEN
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Naam:  ........................................................................................................................

Straat:  ........................................................................................................................

Plaats en postcode:  ..................................................................................................

E-mailadres: (i..v.m. routebeschrijving)  ...............................................................

Telefoon:  ...................................................................................................................

Ondergetekende neemt graag deel aan de cursus 
van Brabants Heem in Oudenbosch

Cultuurhistorie in het landschap van West-Brabant
op vier data van maart 2012 tot en met april 2012,

Heemkundekring:  ...................................................................................................

Handtekening:  .........................................................................................................

Opsturen naar: Brabants Heem, p.a. Torenakker 97, 5056 LM Berkel-Enschot

Iedereen weet dat prentbriefkaarten (ansichtkaarten) van grote historische 
betekenis zijn. Zij bieden beelden aan uit de eerste helft van de vorige eeuw 
die over het algemeen uniek zijn. Dat geldt vooral voor stads- en dorpsge-
zichten uit een tijd dat de fotografie nog in de kinderschoenen stond.  Een 
overbekende serie is die van ‘Brabants Dorpsleven’. Deze serie omvat ca 
2000 indringende beelden van het leven en werken van onze voorouders. 
Sinds kort hebben Jac. Biemans en Albert Pennings hun verzameling prent-
briefkaarten geïnventariseerd en op een website gezet. Die website verdiend 
het om compleet gemaakt te worden met hulp van andere Brabantse verza-
melaars. 
Daarom wil Brabants Heem graag uw aandacht vestigen op een makkelijk 
adres, waar u de verzameling kunt zien:  www.brabantsdorpsleven.nl . Kijk 
er eens naar. Het gaat de initiatiefnemers alleen om het verzamelen van ge-
gevens. Ze zijn niet commercieel bezig en verkopen dus ook geen kaarten.

✁

BRABANTS STADS- EN DORPSLEVEN
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Brabants Dorpsleven
Op deze prentbriefkaarten, ook ansichtkaarten genaamd, staat afgebeeld het 
leven en werken van Brabanders genomen tussen 1900 en 1960. Het veel-
zijdige en toch eenvoudige leven van dorpsbewoners werd hier afgebeeld. 
Werkzaamheden in en om de boerderij werden op de gevoelige plaat vast-
gelegd in een tijd toen fo-
tografie nog uitzondering 
was. Dat in een tijd dat 
flitsapparaten nog uitge-
vonden moesten worden. 
De kwaliteit van de foto’s 
mogen er zijn.
Weinig streken in ons land 
kunnen roemen op zo’n 
unieke serie als het ‘Bra-
bants Dorpsleven’. Ove-
rigens zijn de foto’s vaak 
geënsceneerd. Fotograaf 
en drukker wisten goed wat de mensen mooi vonden en wat goed verkocht. 
Men liet de mensen bepaalde handelingen verrichten en de boerinnen bij 
hun werk de goei poffer opzetten. Niet normaal dus, maar toch zijn het zon-
der uitzondering documenten van grote historische waarde.
Nasast de serietitel Brabants Dorpsleven, komen ook varianten voor, zoals 
Landleven, Brabantse type, Brabantse klederdracht of gewoon Noord-Bra-
bant, met steeds een oplage van (geschat) 1800-2000 stuks. De afbeeldingen 
zijn globaal genomen tussen 1900 en 1960. Een moeilijkheid is om alle gege-
vens te achterhalen van wat afgebeeld is. Waar is de foto genomen en door 
wie, wanneer precies, als er personen zijn afgebeeld: wie staan er op de foto? 

Misschien is het 
mogelijk om met 
vereende krach-
ten de gegevens 
zo compleet mo-
gelijk en voor elke 
ge ïnteresseerde 
toegankelijk te ma-
ken? Verzamelaars, 
speel de heren dus 
uw gegevens door. 
Veel verzamelple-
zier toegewenst.
  

BRABANTSE HEEMDAGEN 2012 
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met als thema:  Tussen fort en vesting  
              
De heemkundekringen De Willemstad en Die Overdraghe nodigen u van 
harte uit voor de 64ste uitvoering van de jaarlijkse Brabants Heem-dagen, dit 
jaar georganiseerd in Willemstad en Klundert op donderdag 9 en vrijdag 10 
augustus 2012, onder het motto “tussen fort en vesting”. 

Om het eiland van de Klundert en de Ruigenhil tegen de Spaanse vijand te 
beschermen werd in 1576 aan de Roode Vaart het fort Noordam aangelegd.  
Met de fortificatie van de Klundert is in 1581 begonnen door een wal met 
gracht en palissaden aan te leggen. In de polder de Ruigenhil werden enkele 
kleine werken aangelegd. In verband met de Spaanse dreiging verzochten 
de inwoners aan prins Willem van Oranje om het eiland van een behoorlijke 
fortificatie te voorzien. Willem van Oranje besloot, niet zozeer om het lokale 
belang, maar vanwege algemeen belang en speciaal dat van de provincies 
Holland en Zeeland het dorp Ruigenhil tot een vesting te maken. Na de 
dood van Willem van Oranje heeft zijn zoon Prins Maurits het dorp Ruigen-
hil de naam Willemstad gegeven.                                                                               
De Klundert en de Willemstad waren bedoeld om, samen met andere vestin-
gen en forten, de  vesting Holland tegen de Spanjaarden te verdedigen.   
Op 1 februari  1793 verklaarde de Franse Nationale Conventie de oorlog aan 
de stadhouder der Republiek Willem V. In allerijl werden de verdedigings-
werken opgeknapt . Klundert werd op 25 februari door de Fransen opgeëist. 
De vesting was slechts bezet door 60 man en 20 artilleristen. Kapitein Von 
Kropff weigerde echter en naar een beschieting van acht uren moest hij ca-
pituleren.  Ook Willemstad werd opgeëist. Baron Van Boetzelaer weigerde 
kortaf. Op 1 maart begon de Franse artilleriebeschieting. Vanaf de wallen 
werd het vuur met kracht beantwoord. Het beleg heeft tot 15 maart geduurd. 
Op de laatste dag heeft Van Boetzelaer zelfs opdracht gegeven een uitval te 
doen om de bij de Westdijk gelegen Franse batterij te vernietigen. Diezelfde 
avond werd het beleg opgebroken en sloeg de vijand de afmars. Meer ge-
schiedenis kunt u vinden op de website:  www.heemkundekringdewillem-
stad.nl
Voor het voorlopige programma van de twee dagen verwijzen wij u naar de 
bijlagen.

De deelnamekosten zijn vastgesteld op € 85,-- per deelnemer.  De extra kos-
ten voor de huur van fiets(en) moeten gelijktijdig met het inschrijfgeld wor-
den voldaan. Zoals gebruikelijk zijn de consumpties voor eigen rekening, 
tenzij dit anders wordt vermeld.
Het inschrijfformulier is op te vragen bij het bestuur van uw kring. Het moet, 

BRABANTSE HEEMDAGEN 2012 
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volledig ingevuld,  uiterlijk 31 mei 2012 in het bezit zijn van het secretari-
aat. Het inschrijfbedrag moet vóór 15 juni 2012 zijn overgemaakt op bank-
rekening 34.67.16.861 t.n.v. Heemkundekring De Willemstad. We kunnen 
maximaal 120 deelnemers toelaten en de volgorde van binnenkomst van het 
inschrijfformulier  is in deze bepalend.
Contactpersonen: jaschot@hccnet.nl  (ovv secretariaat hkk) of  
Ties Steehouwer tel. 0168-403291

Dag 1: Willemstad 9 augustus 2012
 
08.00 – 09.00 uur Aankomst Willem-
stad. 
Uitreiking deelnemerslijst, naam-
badge en aanbieding van een kopje 
koffie of thee in Arsenaal.
09.00 – 09.30 uur Dienstmededelin-
gen, welkom en ceremonie protoco-
laire.
En opening van de dagen door de 
voorzitter Brabants Heem of diens 
plaatsvervanger.
09.30 – 09.50 uur Inleiding stadsge-
schiedenis Willemstad.
In Arsenaal mogelijkheid voor infor-
matiestands.
09.50 – 12.30 uur Wandeling door Willemstad 
met bezoek Koepelkerk, Mauritshuis, vestingwerken etc.
12.30 uur Vertrek groep 1 met bus naar Fort Sabina.
12.45 uur Vertrek groep 2 met bus naar Fort Sabina.
13.00 uur lunch in Fort Sabina, met aansluitend een korte rondleiding.
14.30 uur Vertrek vanaf Fort Sabina naar uitkijktoren sluizen.
Onderweg uitleg over natuurgebied St. Antonie gorzen.
Niet mobiele deelnemers kunnen met de bus naar de uitkijktoren sluizen.
15.00 uur Aankomst bij uitkijktoren sluizen.
Uitleg over sluizencomplex.
16.00 uur Vertrek groep 1 met bus naar Maritiem Gebouw/Vuurtoren 
16.15 uur Vertrek groep 2 met bus naar Maritiem Gebouw/Vuurtoren.
Aansluitend gelegenheid om Willemstad te verkennen of voor een terrasje.
17.30 uur Arsenaal geopend.
17.45 – 18.00 In Arsenaal uitleg over volgende dag in Klundert.
18.00 – 19.00 uur Bijpraten  met drankje en “tentoonstelling” Willemstad, 
selectie uit de collectie van Heemkundekring De Willemstad.
19.00 – 21.00 uur. Buffet in Arsenaal

ERFGOED DEPOT IN VOORMALIGE ZUIVELFABRIEK
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Tijdens het buffet verschillende optredens. Uitreiking 
medailles jubilerende deelnemers.
21.00 uur Afsluiting met uitreiking informatiemap en 
quiz-formulier Bram van Brabant.

Dag 2 (vrijdag 10 augustus 2012) Klundert 
en omgeving.

Fietsdag. Graag zoveel mogelijk zelf een fiets meebrengen gezien het gege-
ven dat er in de gemeente Moerdijk maar een beperkt aantal fietsen te huur 
zijn.
8.00 – 8.30 uur ontvangst in Sportcomplex De Niervaert, Molenvliet 7, Klun-
dert parkeergelegenheid. 
8.30 uur. Vertrek eerste twee fietsgroepen. Op donderdag hoort u welke 
kleuren er om 8.30 uur moeten vertrekken. 
9.00 uur. Vertrek volgende twee fietsgroepen. 
Onderweg de volgende heemkundige bezienswaardigheden: Stadhuis in 
Klundert (buiten en binnen); Nationaal Vlasserij-Suikermuseum. Graag 
museumjaarkaart meenemen. Heemhuis van de hkk Die Overdraghe in 
Klundert. Watersnoodwoning en herdenkingsmonument in Heijningen. 
Onderdelen van de vesting Klundert. Molenstomp in Standdaarbuiten met 
gierzwaluwkolonie. 
De lunch zal worden gebruikt in en bij de heemboerderij van Toon Reijnders 
in Heijningen.
17.00 tot 18.00 uur afsluiting fietstocht bij het sportcomplex de Niervaert.
18.00 uur. Koud en warm buffet in de Niervaert. Uitreiking van de Bram van 
Brabant en optreden folkloristisch  zangduo.  
Tussen 20.00 en 21.00 uur afsluiting Heemdagen 2012.

De stichting Wie wat bewaart, heeft wat sluit een turbulent jaar af 
met een verhuizing naar de Dorpstraat 56 in Riel. De erfgoedorgani-
satie is sinds 1 december te vinden in de voormalige zuivelfabriek, 
waar later de tuinmeubelafdeling van De Boerenschuur was gevestigd.  
Op deze locatie zal komend voorjaar onder de naam Erfgoed Depot een ex-
positieruimte met een oppervlak van zo’n 500 m2 worden geopend. Goed be-
reikbaar per auto, met het openbaar vervoer en met de tweewieler, want het 
bekende toeristisch fietspad Bels Lijntje snijdt zowat langs het Erfgoed Depot. 
Over het waarom van de verhuizing vertelt Eveline Passier: “Het afgelo-
pen jaar hebben we een groot aantal erfgoedobjecten aangeboden gekregen. 

ERFGOED DEPOT IN VOORMALIGE ZUIVELFABRIEK
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Onze locatie aan de Herastraat werd daardoor te klein. In Riel hebben wij 
een passende locatie gevonden, qua ligging en ruimte. Medio maart hopen 
wij het Erfgoed Depot te kunnen openen.”
 
Scholen
In het Erfgoed Depot kan de stichting reeds bestaande plannen eerder re-
aliseren. Naast de bestaande lezingen en reminiscentiebijeenkomsten 
bestaat o.a. de mogelijkheid, om de schoolprojecten verder uit te bou-
wen. In januari gaat bij ROC School voor Welzijn in Tilburg bijvoorbeeld 
een project van start voor 200 eerstejaarsleerlingen. Zij gaan zelf een the-
makist samenstellen met erfgoedvoorwerpen. In een later stadium kun-
nen zij de opgedane ervaring gebruiken bij het inzetten van erfgoed bij 
senioren; tijdens huiskamergesprekken, het inrichten van reminiscen-
tieruimtes en het voeren van gesprekken met ouderen over vroeger. 
Voorzitter Rien van der Heijden: “We willen daarnaast inhaken op het ver-
zoek vanuit verzorgingshuizen om workshops te verzorgen voor hun wel-
zijnszorgers. Tijdens deze workshops maken de welzijnszorgers kennis met 
erfgoed en de gebruiksmogelijkheden ervan in het verzorgingshuis. Vanuit 
scholen is een soortgelijk verzoek gekomen om docenten wegwijs te maken 
in de wereld van het erfgoed.”
 
Breed publiek
Door de verhuizing naar Riel kan de erfgoedcollectie worden ontsloten 
voor een breed publiek. “Erfgoedvoorwerpen zijn voor velen vaak een 

De bestuursleden van de Stichting Wie wat bewaart, heeft wat, met v.l.n.r. Heinz Ephraïm,  
Eveline Passier en Rien van der Heijden.

HET ERFGOED DEPOT
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feest van herkenning”, aldus Van der Heijden. “Wij hebben onze expo-
sitie zo samengesteld dat er voor jong tot oud iets herkenbaars is te vin-
den. Opa’s en oma’s kunnen hun kleinkinderen vertellen over vroeger en 
dit illustreren met de voorwerpen in ons Erfgoed Depot. En samen kun-
nen ze dingen opzoeken in onze, voor iedereen toegankelijke, bibliotheek.” 
Een groot gedeelte van de erfgoedobjecten zal bekeken én uitgeprobeerd 
mogen worden. Op deze manier kunnen de grootouders hun kleinkinde-
ren kennis laten maken met voorwerpen uit hun jeugd. Slechts voor een 
zeer klein gedeelte van de collectie geldt: kijken met de oogjes, niet met de 
handjes. Grote en kleine gasten zullen zelfstandig in het Erfgoed Depot op 
verkenning kunnen gaan langs thema’s als wonen-huishouden, gezond-
heid-hygiëne, school-opleiding, werk-ambacht, kerk-religie, vakantie-ont-
spanning, feesten-tradities, communicatie, tegenslagen, muziek en Tilburg. 
Delen van de expositie worden regelmatig gewisseld, zodat bezoekers tel-
kens een reden kunnen vinden om terug te komen. De collectie wordt re-
gelmatig uitgebreid met nieuwe objecten, foto’s, documenten en verhalen. 
Die verhalen worden door de Stichting Verleden tot Heden opgetekend. De 
foto’s, documenten of voorwerpen zonder verhaal leven niet. Door het bij-
horende verhaal komen ze tot ‘leven’. Vooral door die combinatie is de ex-
positie constant in ‘beweging’, een ontwikkeling die nooit tot stilstand komt. 
Het Erfgoed Depot is geopend op afspraak voor groepen van minimaal 10 
personen. Op dinsdagen zal de locatie geopend zijn van 13.00 tot 16.30 uur. 
Tijdens schoolvakanties zijn er speciale openingsdagen; zie hiervoor website 
www.bewarenenvastleggen.nl. Reserveren kan via info@bewarenenvastleg-
gen.nl. 
• Bron:  De Tilburgse Koerier, Peter van Oirschot

 
Erfgoed bewaren om te gebruiken

Uitvalsbasis externe activiteiten
Het Erfgoed Depot is een locatie die functioneert als uitvalsbasis voor ex-
terne activiteiten op erfgoedgebied zoals: Workshops, presentaties en kleine 
tentoonstellingen met behulp van erfgoedobjecten en filmvoorstellingen uit 
de ‘goede oude tijd’.  Verder is het Erfgoed Depot-team getraind in school-
projecten, huiskamergesprekken, lezingen, reminiscentieprojecten en wan-
delingen voor jong en oud.

Op bezoek op locatie
Binnen de muren van het Erfgoed Depot zijn er talrijke mogelijkheden, naast 
de eerder genoemde workshops, organiseren we lezingen en bijeenkomsten 

HET ERFGOED DEPOT
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voor jong en oud. De basis van het Erfgoed Depot is de erfgoedobjecten ex-
positie op ruim 500 m². Vele duizenden objecten uit vervlogen jaren staan 
uitgestald. Het bijzondere is dat ruim 90 % van de voorwerpen uitgepro-
beerd en van dichtbij bekeken mogen worden. De hoofddoelstelling van het 
Erfgoed Depot  is erfgoed bewaren om het te gebruiken én uit te proberen. 
Voor de kinderen in het bijzonder geldt dat ze mogen ‘kijken’ met hun hand-
jes.

Arrangementen op maat
Het Erfgoed Depot levert maatwerk voor groepen die onze locatie willen 
bezoeken. Hierbij kan de opgedane ervaring met groepen in leeftijd van jong 
tot oud ingezet worden.  De rondleiding kan uitgebreid worden met een 
lezing, filmpresentatie of een workshop op maat.

Uitgebreid aanbod workshops
Het Erfgoed Depot biedt een uitgebreid aanbod voor zowel de doelgroep als 
qua onderwerp. 

Welzijnszorgers
Voor welzijnzorgers in woon- en zorgcentra is er een compleet aanbod work-
shops zoals: Samenstellen en gebruik van themakisten, Gebruik van  the-
makisten op eigen locatie, Reminiscentie, Huiskamergesprekken en Erfgoed 
binnen het woon- en zorgcentrum.

Docenten
Voor docenten zijn er de workshops: Themakisten met erfgoed in de klas, 
Voorbereiding op gesprekken met senioren in de klas en wereldoriëntatie en 
erfgoed, Wandelen door de wijk bij de school en Inrichten van kleine erfgoe-
dexposities op school. 

Heemkundekringen
Voor heemkundigen zijn er praktische workshops: Registratie erfgoedobjec-
ten digitaal, Public Relations met betrekking tot de eigen collectie, Opzetten 
van een eigen folder of periodiek en Presentatie met behulp van Powerpoint.

Algemene Workshops
Naast dit aanbod zijn er algemene workshops: Digitale fotografie, Bouwen 
van een database met voorwerpen, foto’s en documenten, oriëntatie erfgoed 
en inrichten van kleine exposities.

Erfgoed  Depot ontmoeting- en kenniscentrum
Naast de expositie van duizenden erfgoedobjecten heeft het Erfgoed De-
pot een zeer uitgebreide bibliotheek en digitaal fotoarchief. De bibliotheek 
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is voor iedere bezoeker te raadplegen. Hetgeen ook geldt voor de digitale 
bestanden met documenten, foto’s en vooral verhalen. Het Erfgoed Depot 
biedt de mogelijkheid om samen met andere erfgoedonderzoekers een af-
spraak te maken op de locatie. Hiervoor kunt u de studieruimte een dagdeel 
reserveren. Voor grotere groepen is er een ruimte beschikbaar met beamer 
en andere audiovisuele hulpmiddelen. Voor de vrienden van het Erfgoed 
Depot is de entree gratis gedurende het gehele jaar tijdens de normale ope-
ningsuren of op afspraak.

Gunstige ligging
Het Erfgoed Depot bevindt zich in de Dorpstraat in Riel, in het centrum van 
deze mooie Noord-Brabantse plaats, slechts dertig meter van de fietsroute 
‘Bels Lijntje’. 

Opbouw collectie
De erfgoed (gebruiks)objecten worden zowel chronologisch als thematisch 
tentoongesteld. 
U ziet de volgende thema´s: Wonen-Huishouden, Werken-Ambacht, Kerk-
Religie, School-Opleiding, Vakantie-Ontspanning, Gezondheid-Hygiëne, 
Feesten-Tradities, Tegenslagen, Tilburg, Noord-Brabant en Muziek-Muziek-
instrumenten-Muziekinstrumentenmakers-gereedschap. Deze indeling sluit 
aan bij de themakisten die op maat samengesteld kunnen worden.

Decennia 1910 – 2000
De chronologische opbouw bestrijkt de periode 1910-2000, een bewogen 
tijd, waarin veel objecten uitgevonden en ontwikkeld zijn. Op dit moment 
worden in depot de voorwerpen uit de periode 2000-2010 geselecteerd voor 
toekomstige exposities. Deze chronologische volgorde sluit aan bij de uit-
gangspositie vanuit een 11-jarige, die kan kennismaken met de voorwerpen 
uit de jeugd van zijn ouders, grootouders en overgrootouders. 

Op stap met opa en oma
De expositie is zo samengesteld dat er voor jong tot oud iets herkenbaars 
is. Opa’s en oma’s kunnen hun kleinkinderen tijdens een fietstochtje vertel-
len of vroeger en dit illustreren met de voorwerpen in ons ‘Erfgoed Depot’. 
Samen kunnen ze dingen opzoeken in onze, voor iedereen toegankelijke, 
bibliotheek.

Wisselexposities 
Delen van de expositie worden regelmatig gewisseld, zodat er meerdere ma-
len per jaar iets anders te zien is. De collectie wordt wekelijks uitgebreid met 
nieuwe objecten, foto’s, documenten en verhalen. Die verhalen worden door 
de Stichting Verleden tot Heden opgetekend. De foto’s, documenten of voor-
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werpen zonder verhaal leven niet, door het bijhorende verhaal komen ze tot 
‘leven’. Vooral door die combinatie is de expositie constant in ‘beweging’,  
een ontwikkeling die nooit tot stilstand komt. De tijd staat niet stil, dagen 
worden maanden. Maanden rijgen aan een tot jaren. Hoelang is het voor u 
geleden dat u de schoolbanken heeft verlaten? 

Uw verhaal is goud waard
De expositie wordt opgezet door de vrijwilligers van beide stichtingen, maar 
het laten ‘leven’ gebeurt door de verhalen van de bezoekers. U bent altijd 
welkom om uw verhaal over het voor u belangrijk object van vroeger, bij 
het Erfgoed Depot te vertellen. De expositie is een combinatie van verhalen, 
object en beleving, men kan terug gaan in de tijd, herinneringen delen met 
kinderen, kleinkinderen en soms zelfs met achterkleinkinderen.

Muziek met de Bert Passier Foundation
Een extra dimensie aan het geheel geeft de Bert Passier Foundation. Deze 
werkgroep zet zich in voor het behoud van zowel de muziekinstrumenten, 
muziekinstrumentenmakers-gereedschap en werktuigen als muziek fysiek 
en op papier. In het bijzonder rondom de Tilburgse firma Kessels en de fami-
lie Passier. Via het ‘Bels Lijntje’ zijn veel muziekinstrumenten vervoerd via 
België over de gehele wereld.  Medio 2014 verschijnt een boek over familie 
Passier en de firma Kessels, waarbij de muziekinstrumentenindustrie in bre-
dere context geplaatst zal worden.

Theresia in de Schijnwerpers, uitvalsbasis voor Tilburgse wijk
De werkgroep ‘Theresia in de Schijnwerpers’ is ook in Riel gehuisvest. Ge-
zien de ligging is het voor de (voormalige) bewoners van deze Tilburgse 
wijk geen probleem om regelmatig het Erfgoed Depot te bezoeken om hun 
verhalen te laten toevoegen aan de reeds gepubliceerde verhalen. Er wordt 
hard gewerkt om medio 2014 het tweede boek te laten verschijnen over deze 
karakteristieke Tilburgse wijk. 

Themakisten
Vanuit het Erfgoed Depot stellen we themakisten samen, die ingezet wor-
den voor projecten in woon- en zorgcentra voor ouderen. Hier worden de 
erfgoedobjecten, documenten en foto’s gebruikt tijdens huiskamergesprek-
ken, reminiscentiebijeenkomsten, lezingen en het inrichten van kleine ten-
toonstellingen. Ook scholen kunnen gebruik maken van deze themakisten 
en deze inzetten voor schoolproject ondersteunende activiteiten zoals kleine 
erfgoedexposities, lezingen en aanvullende lesprogramma’s.

Openingstijden
Het Erfgoed Depot is geopend op afspraak voor groepen van minimaal 10 

CULTUURFONDS BRABANT
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personen. Zie voor speciale openingsdagen de agenda op onze website: 
www.bewarenenvastleggen.nl
Reserveren kan via het websiteformulier: www.bewarenenvastleggen.nl/
reserveren of via email: info@bewarenenvastleggen.nl  

Informatie
Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 
Eveline Passier, tel: 06-107 990 09 of Rien van der Heijden: 06-107 428 36
Stichting Wie wat bewaart, Postbus 3060, 5003 DB Tilburg
Bezoekadres: Erfgoed Depot, Dorpstraat 56, 5133 AH Riel
E-mail: info@bewarenenvastleggen.nl
website: www.bewarenenvastleggen.nl 
Stichting Wie wat bewaart, heeft wat is een ANBI Instelling.

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de de-
cembervergadering over het vierde kwartaal van 2011 totaal € 226.925 toe-
gekend aan 75 culturele activiteiten.
o.a. aan de Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout € 1.500 voor het 
festival.
Aan de Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot € 3.000 voor de publicatie over 
de kerk:  ‘Monument in het Blauw’; aan de Heemkundekring de Heerlijk-
heid Oirschot € 5.000 voor de publicatie over de grenspalen van Oirschot.
Aan de Stichting Promotie Alphen € 15.000 voor een openluchtspel;
Aan de Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant ’s-Hertogenbosch 
€ 2000 voor een educatieproject; aan de Stichting Archeologie Bouwhistorie 
Cultuur € 5.000 (Den Bosch) voor de publicatie ‘De 100 mooiste kerken van 
Noord-Brabant’.
Aan het Nationaal Monument Kamp Vught € 4.000 voor de tentoonstelling 
‘Terug in de tijd’.
Aan de Hein Mandosstichting € 5.000 voor een publicatie.

Op 31 januari was er een inspiratiemiddag in Brasserie de Gruyterfabriek 
te ’s-Hertogenbosch. BKKC is een makelaar die de zakelijke markt verbindt 
met het culturele veld.
Brabant kent veel leegstand. Er wordt volop gediscussieerd over afbraak of 
herbestemming van lege panden en complexen. Leegstand biedt voor de 
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korte en langere termijn veel kansen voor de culturele sector. De bijeenkomst 
onderzocht de kansen van verbindingen tussen de zakelijke markt en het 
culturele veld.

Inspiratie 1 – Het plan – De Kazerne in Eindhoven
Ontwerpbureau Moon/en/co (Annemoon Geurts en Koen Rijbeek) creëede 
beeldbepalende elementen voor publieke omgevingen en ontwikkelt pro-
ducten, diensten en events. Moon/en/co nam zelf het initiatief een leeg-
staand complex een nieuwe culturele bestemming te geven. Hoewel een deel 
van de plannen rond zijn zoeken zij nog investeerders die willen participe-
ren. In atelier Het Plan besteden zij aandacht aan de stand van zaken en stap-
pen die zij tot op heden hebben ondernomen. Samen met culturele instel-
lingen wordt er onderzocht waar en op welke manier nieuwe investeerders 
aangetrokken kunnen worden.
 
Inspiratie 2 – Het voorbeeld – De Gruyterfabriek in ‘s-Hertogenbosch
Directeur BIM vastgoed Clemens Bolhaar vertelde over het proces van de 
Gruyterfabriek; van Bossche grootgrutter tot het centrum voor de creatieve 
ondernemer, met 55.000 m² en 120 huurders nu al het grootste bedrijfsver-
zamelgebouw van Nederland. De Gruyterfabriek is een prachtig voorbeeld 
van hoe leegstand in samenwerking met de creatieve industrie tot een succes 
kan leiden. In atelier Het voorbeeld lichtte Bolhaar de plannen, het traject en 
het eindresultaat toe. Welke rol speelt de creatieve ondernemer in dit spre-
kende voorbeeld van succesvolle herbestemming?
 
Inspiratie 3 – Het tijdelijke gebruik – Urban Bond Nederland
De Urban Bond Nederland (vertegenwoordigd door Soerinder Dataram en 
Chantal Gloudemans) werkt aan het profileren, positioneren en professiona-
liseren van urban sport en art. Zij behartigt de belangen van een zeer uiteen-
lopend netwerk. De urban scene is bij uitstek een scene die bij leegstand een 
rol kan spelen. In atelier Het Tijdelijke Gebruik staat de langdurige leegstand 
centraal. Aan de hand van verschillende voorbeelden liet de Urban Bond 
Nederland zien welke oplossingen zij kan bieden, wat er voor nodig is, maar 
vooral wat het oplevert.
 
Inspiratie 4 – Kans en Noodzaak - NV Monumenten Fonds Brabant 
Peter Stutvoet werkte van 1989 tot 2005 bij de bouwbedrijven NBM-Amstel-
land (nu BAM Groep), Ballast Nedam en Bouwmij Gouda, waarvan de laat-
ste zeven jaar in directiefuncties. In augustus 2005 is Peter Stutvoet benoemd 
als directeur van NV Monumenten Fonds Brabant. Dit fonds wil profes-
sioneel en risicodragend bijdragen aan het behoud van het Brabantse cultu-
rele erfgoed door monumenten te verwerven, te restaureren en verantwoord 
te herbestemmen. In atelier Kans en Noodzaak werd aandacht besteed aan 
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voorbeelden van industriële, monumentale en 
‘reguliere’ leegstand. Hoe verhouden de ver-
schillende soorten leegstand zich tot elkaar in 
resultaat en in financieel opzicht?

Met de nieuwe subsidieregeling ‘Stimulering 
herbestemming monumenten’ wil de overheid 
duurzaam gebruik van leegstaande kerken, fa-
brieken en andere in onbruik geraakte, waar-
devolle gebouwen bevorderen. Het is een van 
de initiatieven die staatssecretaris Zijlstra heeft 
genomen om initiatiefnemers van herbestem-
mingen een steun in de rug te geven. Zij kunnen subsidie krijgen voor een 
onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming. Ook kan de overheid 
bijdragen in de kosten om een gebouw tijdens de planvorming provisorisch 
wind- en waterdicht te maken. Hiermee wordt verder verval voorkomen. 
Aanvragen kunnen vanaf 1 november a.s. bij de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed worden ingediend.
• Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 26 oktober 2011

Onlangs is een nieuwe regeling voor herbestemmingprojecten opengesteld 
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het gaat om het stimule-
ren van haalbaarheidsonderzoeken. Punt bij veel herbestemmingen is dat 
het debat vaak bepaald wordt door geloof; je bent er voor of er tegen. Zo’n 
haalbaarheidsonderzoek, zo leert onze ervaring, maakt de discussie juist ge-
nuanceerd en brengt grip op ontwerp, markt en financiële haalbaarheid. In 
dat kader sturen wij deze week naar alle wethouders Monumentenzorg en 
ook Economische zaken een flyer waarin wij ons stappenplan voor haalbaar-
heidsonderzoeken uiteenzetten. Herbestemmen is immers niet alleen een 
kwestie van cultuur maar heeft ook een economische dimensie.
 
Dat laatste bleek ook op de Biënnale die eind vorig jaar in Maastricht werd 
gehouden. Alhoewel het debat gedomineerd werd door ontwerpers en er 
veel aandacht was voor het ‘gewone vastgoed’, is zo’n eerste breed georiën-
teerde bijeenkomst voor diehards en nieuwkomers van het herbestemmen 
een mijlpaal. Want naast duurzaam vastgoed heeft erfgoed de toekomst!

Oude Kerk in Dongen
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De eerste gelegenheid om uw aanvragen voor instandhoudingssubsidie 
(Brim) in 2012 in te dienen is op maandag 16 januari 2012. Tussen 9.00 en 
17.00 uur bent u welkom in het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed(…) Voor de volgorde van behandeling telt de DATUM waarop 
u indient: aanvragen ingediend op 16 januari gaan vóór ingediende aan-
vragen op 17 januari, enz. Het maakt dus NIET uit op WELK TIJDSTIP op 
16 januari u de aanvraag indient. (…) Aanvragen per fax of digitaal (zoals 
e-mail) worden niet geaccepteerd

Monumentensloper komt weg met voorwaardelijke straf
De 64-jarige P.O. uit Schalkhaar heeft een flinke waarschuwing van de po-
litierechter in Zwolle gekregen. Hij kreeg 25.000 euro boete voorwaardelijk 
opgelegd voor het deels afbreken en onherstelbaar beschadigen van monu-
mentale panden in Deventer.(…) O. brak in 2009 (gedeeltelijk) een monu-
mentaal pand aan de Leusensteeg af, zonder vergunning. Ook beschadigde 
hij beschermde panden aan de Markt en de Welle onherstelbaar door één 
bouwwerk te splitsen in drie appartementen en de gewelven te stukadoren.
• Bron: De Erfgoedstem, 25 november 2011

We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook ge-
bruiken we ze graag. Bijvoorbeeld als woonhuis, kantoor of museum. Te-
genwoordig zijn daarbij soms aanpassingen wenselijk, bijvoorbeeld op het 
gebied van energie en comfort. In andere gevallen is het niet zozeer het ge-
bouw dat aangepast moet worden, maar de manier waarop we het gebrui-
ken.
In beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds 
vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten. Thema’s als ener-
giebesparing en materiaalgebruik liggen daarbij voor de hand. Maar bij 
duurzaamheid en monumenten gaat het ook over andere zaken. Deze pu-
blicatie biedt een fascinerende inkijk in de nieuwste technieken, materialen 
en inzichten op het gebied van duurzaam beheren, verbouwen en renoveren 
van historische gebouwen.
In Duurzaam erfgoed komen tal van deskundigen uit binnen- en buitenland 
aan het woord over beleid én praktijk op dit vlak. De eigenaar komt aan het 
woord, maar ook technisch experts, historici, (milieu)adviseurs en erfgoed-
zorgers. Ze benaderen het onderwerp vanuit vele perspectieven en laten zo 
samen zien hoe duurzaamheid en monumentenzorg samengaan.

HANDHAVING

PUBLICATIE DUURZAAM ERFGOED 

GOEDKOOP LENEN VOOR RENOVATIE 
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Dit boek biedt praktische aanknopingspunten én inspiratie voor eigenaren 
en beheerders van historische gebouwen, maar evenzeer voor iedereen die 
zich professioneel bezighoudt met monumenten en duurzaamheid in de 
bouw.
• Bron: Duurzaam erfgoed. Duurzaamheid, energiebesparing en monumenten; 
Huub van de Ven.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ISBN 987 90 8989 486 1 Verkrijgbaar 
in de boekhandel, 39,95 euro.

Eigenaren kunnen voortaan gunstige leningen tegen lage rente aanvragen 
voor de restauratie van monumenten zoals fabrieken en kerken.
Voor deze zogenaamde restauratiefondsplus-hypotheek stelt staatssecretaris 
Zijlstra (cultuur) vanaf 2012 jaarlijks zo’n 17 miljoen euro beschikbaar. Het 
gaat niet om een subsidie, benadruk het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, maar “een lening tegen lage rente voor de restauratie en het 
behoud van een rijksmonument.” 
De lening kan worden aangevraagd bij het Nationaal Restauratiefonds. De 
rente en aflossing belanden weer in het fonds waarmee weer nieuwe hy-
potheken kunnen worden verstrekt. De regeling is een kopie van die voor 
woonhuismonumenten, die al een aantal jaren bestaat. 
• Bron: Wet- en Regelgeving 23-11-2011, Martjan Kuit

GOEDKOOP LENEN VOOR RENOVATIE 
MONUMENTEN MAKKELIJKER
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WIJZIGINGEN MONUMENTENWET 
(nog niet in loket op 1 januari 2012)

Voor rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten en in van rijkswege 
beschermde stads- en dorpsgezichten gaat per 1 januari 2012 het nodige ver-
anderen als gevolg van de modernisering van de monumentenzorg (MoMo). 
Het gaat om enkele wijzigingen van de Monumentenwet 1988, de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
Deze wijzigingen zijn op 1 januari nog niet in Omgevingsloket online ver-
werkt. Ze zitten in de nieuwe versie 2.6 die 1 maart of 1 april op het loket 
komt. 
Modernisering van de monumentenzorg 
De modernisering betreft een beperkte uitbreiding van het aantal omge-
vingsvergunningvrije activiteiten aan een rijks-, provinciaal of gemeentelijk 
monument of in een van rijkswege beschermd stads- of dorpsgezicht (Bor 
bijlage II). Zie hiervoor ook de informatie van de Rijksdienst voor het Cul-
tureel erfgoed.  
Daarnaast gaat de reguliere procedure gelden voor ingrepen waarover de 
Minister van OCW niet meer verplicht om advies wordt gevraagd. 
Op welke punten is als gevolg van wetswijzigingen het loket tijdelijk niet 
actueel?

Wat betekent dit voor de aanvrager en bevoegd gezag tot het moment dat de 
nieuwe versie van het loket in productie gaat?
De vragenboom bij de vergunningcheck geeft tijdelijk ten onrechte aan dat 
er in een aantal gevallen bij rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten 
en in van rijkswege beschermde stads- en dorpsgezichten een vergunning 
nodig is, die niet (meer) nodig blijkt te zijn 

De automatische conclusie in het loket dat de aanvraag valt onder de uitge-
breide procedure is niet altijd juist. Bij die aanvragen waarop de minister van 
OCW niet verplicht om advies gevraagd hoeft te worden, is er sprake van 
de reguliere procedure. Gevolg van deze punten is dat er mogelijk een aan-
vraag voor een Omgevingsvergunning wordt ingediend die eigenlijk niet 
nodig blijkt te zijn. 

Tips voor ambtenaren
Informeer de desbetreffende frontoffice en backofficemedewerkers over de 
inhoudelijke wijzigingen van wet- en regelgeving inclusief de omissie in het 
loket. Geef aan dat het een tijdelijke situatie is. 
Wijzig de ‘werkprocessen monumenten’ naar de reguliere procedure waar-
voor u geen advies meer hoeft te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (minister OCW) 
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Informeer aanvragers over de wijzigingen in relatie tot de omissie in het 
loket. Dit kan bij eventueel vooroverleg. U kunt hiervoor de volgende tekst 
gebruiken:

“Het omgevingsloket online is per 1 januari 2012 helaas niet actueel voor 
wat betreft de rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten en van rijks-
wege beschermde stads- en dorpsgezichten. Voor een aantal minder ingrij-
pende (bouw)werkzaamheden aan rijksmonumenten en in van rijkswege 
beschermde stads- en dorpsgezichten is per 1 januari 2012 geen vergunning 
meer nodig. ‘Omgevingsloket online’ is t.a.v. dit onderdeel op dit moment 
helaas nog niet correct. Dit heeft tot gevolg dat: 
-  in de vergunningcheck ten aanzien van monumenten kan worden gecon-

cludeerd dat de aanvrager in een aantal gevallen toch een omgevingsver-
gunning nodig heeft terwijl dit een omgevingsvergunningvrije activiteit 
is. 

-  de vergunningaanvraag geeft dat er sprake is van uitgebreide procedure 
terwijl eigenlijk de reguliere procedure van toepassing is. 

-  de aanvrager mogelijk een vergunningaanvraag indient terwijl dit in een 
aantal gevallen niet meer nodig is. 

Wanneer blijkt dat het bevoegd gezag toch een aanvraag binnenkrijgt op het 
gebied van monumenten, dan kan het bevoegd gezag het volgende doen:

De ambtenaar beoordeelt of op basis van de aangeleverde gegevens en Bij-
lage II Bor tot de conclusie kan worden gekomen dat deze werkzaamhe-
den vergunningvrij zijn. Zo niet: behandelt B&W de vergunningsaanvraag.  
Indien vergunningvrij: B&W zullen intern een afweging moeten maken hoe 
men met deze aanvragen wenst om te gaan. Een mogelijke werkwijze zou 
kunnen zijn: 

Neem contact op met de aanvrager, geef aan dat op basis van de aange-
leverde informatie blijkt dat de desbetreffende activiteit vergunningvrij is 
en dat geen vergunning nodig is. U kunt hem verzoeken de aanvraag in te 
trekken via het Omgevingsloket (waarbij dan dus geen bezwaar- en beroeps-
procedure geldt). Als hij dat niet wilt, dan zult zoals hierboven  formeel een 
beschikking moeten afgeven. U deelt de aanvrager formeel mede dat er geen 
omgevingsvergunning voor de door de aanvrager omschreven activiteit is 
vereist. Deze mededeling wordt aangemerkt als een beschikking in de zin 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) waartegen bezwaar en beroep 
mogelijk is. 

Als u gebruik maakt van het Omgevingsloket online bij het beschikken, 
drukt u (ambtenaar) op “weigeren”. U  geeft dan aan dat de activiteit ver-
gunningvrij is en dat hier de bezwaar- en beroepsprocedure voor geldt. 
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OUDE KERK DONGEN BIJNA KLAAR
De conservering van het middenschip en de res-
tauratie van het koor van de Oude Kerk aan de 
Kerkstraat in Dongen naderen hun voltooiing. 
Mede daarom is er nu druk overleg tussen de 
stichting Oude kerk en de Gemeente Dongen over 
het toekomstig gebruik van het monumentale ge-
bouw. Toen zij een subsidie verstrekte 150.000 euro 
heeft de gemeente dongen geëist dat het complex 
een openbaar karakter krijgt. Van hun kant heeft 
het bestuur van de Oude Kerk het voornemen 
om geld in het laatje te krijgen om het complex te 
kunnen exploiteren, en minimaal het onderhoud 
te financiëren. Wethouder Joop Velthoven: “ We 
willen er zeker geen horecacomplex van maken, 
maar bij commerciële exploitatie ontkom je niet aan horeca-achtige voorzie-
ningen en toiletgroepen. Ook hygiëne en ventilatie spelen een rol. En je moet 
de kerk in zijn nieuwe functie ook in een eerlijke concurrentiepositie zetten 
ten opzichte van bedrijven die in deze sector actief zijn. Daarom komt er 
ook een vergunning en daarom is er ook waarschijnlijk een wijziging van 
het bestemmingsplan nodig”. In het overleg tussen gemeente en kerk gaat 
het op jaarbasis om 6 grote evenementen, 15 van de middelmaat en 24 kleine 
evenementen. Vooreerst mikt men op huwelijken en uitvaarten. Voorzitter 
Theo Brants van de stichting de Oude kerk weet te melden dat het complex 
op 11 mei officieel wordt geopend. Hij kent het programma nog niet maar de 

datum staat vast. 
Voor die tijd moe-
ten er nog een 
aantal ingrepen 
worden gereali-
seerd.
• Bron: BD,26  ja-
nuari 2012, Kees 
den Exter/Alex van 
Lanen

foto: Theo Cuijpers
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• Bron: 

BOXTELS SCHILDJE SUCCES
Het nieuwe Boxtelse monumentenschildje is flink in trek. Tientallen hui-
zenbezitters van de gemeentelijke monumenten hebben het emaillen plaatje 
aangevraagd. De gemeente hoopt dat uiteindelijk alle 167 eigenaren van een 
gemeentelijk monument het schildje aan hun gevel schroeven. Burgemeester 
Van Beers monteerde het eerste schildje bij de deur van het gemeentehuis, 
waarvan het voorste deel een gemeentelijk monument is. Al eerder had de 
gemeente de eigenaren van monumenten gepolst maar dat werd een groot 
fiasco. Dit jaar lijkt de interesse voor het cultuurhistorisch erfgoed en de Box-
telse historie flink gestegen te zijn. Het emaillen plaatje wordt gratis aange-
boden en is een ontwerp van studenten van St. Lucas. In het schildje komen 
de rood-witte kleuren van Boxtel terug en ook de sleutels uit de Bxtelse vlag. 
Het ontwerp lijkt op het blauw-witte bordje dat op de puien van rijksmonu-
menten prijkt. Die stamt nog van de Haagse conventie van 1954, waar het 
verdrag werd getekend ter bescherming van roerend en onroerend cultureel 
erfgoed. Die schildjes gaven aan dat in het geval van een calamiteit of bij 
oorlogsgevaar, het pand extra beschermd diende te worden. 
• Bron: BD, 13-12-2011

MAASAKKERS OF MAASKANTJE?
Hoe denkt u over Brabant? Wat is het beeld en het zelfbeeld van de Braban-
ders? 
Hoe draagt de provincie Noord-Brabant zich naar buiten uit? Denkt men 
dan aan Gerard van Maasakkers, de zanger-schrijver uit Budel, of aan het 
Maaskantje en de film New Kids? Bij die film spatten de vloeken en scheld-
woorden van het doek, terwijl Van Maasakkers het met de zachte G moet 
doen. Van Maasakkers en de kids van ’t Maaskantje gebruiken allebei dia-
lect. Maar de eerste doet het zonder pathos, terwijl de New Kids er wel mee 
koketteren. Gerard zingt veel over vroeger maar hij vervalt niet in sentimen-
tele kitsch. Die kwaliteit kan ik echt niet terugvinden aan het Maaskantje. 
• Met dank aan Frits Abrahams, NRC, 12-12-2011

PEERKEPAD I EN II
Het Peerkepad-I is een wandelroute van Tilburg (Peerke Donders) naar het 
Limburgse Wittem (St. Gerardus). Nu is er ook een Peerkepad-II route be-
doeld voor fietsers, een handzaam werkje met veel actuele informatie. U zult 
de Lourdesgrot van Susteren niet missen. Handig voor onderweg is dat het 
boekje met een ringband is uitgevoerd.

SLACHTHUISJE GERED?
De redding van het Kaatsheuvels slachthuisje lijkt nu nabij. De heemkun-
dekring De Ketsheuvel is erg enthousiast met een initiatief van Hoefnagel 
Totaalbouw uit Sprang-Capelle. Het slachthuisje is een rijksmonument en 
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de heemkundekring is erg blij dat 
je met een beetje creativiteit zo veel 
kunt bereiken. Het rijksmonument 
ziet er troosteloos uit maar het be-
drijf wil het slachthuisje aan een be-
drijfspand vast bouwen. Er komen 
twee bedrijfshallen van elk 500 m2 
en in die opzet gaat het slachthuisje 
dienst doen als entree, spreekkamer 
en kantoorruimte. De gemeentelijke 
Monumentencommissie van Loon 

op Zand heeft haar goedkeuring gegeven aan het bouwplan en het college 
van B & W een positief advies gegeven. Nu wordt er gezocht naar een aan-
nemer. Voorzitter Kees Grootswagers van heemkundekring De Ketsheuvel 
is blij met het particulier initiatief. Hij noemt het lovenswaardig en is blij dat 
er weer een rijksmonument behouden blijft. De gemeente wilde namelijk 
eerder voor het gebouwtje een sloopvergunning aanvragen. De Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg is daar voor gaan liggen. De heemkundekring 
heeft toen de gemeente Loon op Zand de tip gegeven dat ze in Tilburg om 
een elektriciteitshuisje een flat gebouwd hebben. “Zo zie je maar dat je met 
een beetje creatief denken een hoop kunt bereiken” zegt Grootswagers die 
vooral enthousiast is over de ligging aan een toeristische fietsroute. Het 
huisje is van 1928 en deed dienst als slachthuis voor Kaatsheuvel en Sprang-
Capelle. Het werd in de jaren ’50 verbouwd tot woonhuis.
• Bron: BD, 14-01-2012, Jan in ’t Groen

DEN BOSCH EN LEUVEN
Dit jaar hebben ’s-Hertogenbosch en Leuven een feestje te vieren: er bestaat 
750 jaar vriendschap tussen Leuven en Den Bosch. Daar hoort een comité bij 
en dat komt uit met een boek over Leuven. Er is ook nog een film in de maak. 
Verder komt er een hele feestdag met de Leuvenaars die op bezoek komen 
in Den Bosch. Dat staat op de rol voor 28 januari. Het militaire verdrag tus-
sen Leuven en ’s-Hertogenbosch uit 1262 is een perkamenten stuk dat nog 
steeds netjes ligt opgeslagen in het stadsarchief van Den Bosch. Maar op 28 
januari zal het in een optocht met gilden, vlaggen en harmoniemuziek van 
het archief naar het stadhuis worden gebracht in het bijzijn van schepenen 
uit Leuven. Daar maken ze een kopietje van en dat krijgen de Belgen aan-
geboden. De Stichting Comité Leuven-‘s-Hertogenbosch heeft een stuk of 
veertien scribenten aan het werk gezet om een lijvig boek te maken over alle 
historische verbanden tussen ‘s-Hertogenbosch en Leuven. Het boek over 
de stedenband wordt in een oplage van 2.500 exemplaren uitgebracht. Daar-
naast meldt Kees van den Oord van het comité dat er een film in de maak is 
over die stedenband. Studenten van de Fontys Hogeschool voor Journalis-

slachthuisje
foto: Theo Cuijpers
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tiek laten samen met het Brabants Dagblad gegevens over de stedenband 
zien op de BD-Internetsite.
• Bron: BD, editie Den Bosch,11-01-2012, Domien van der Meijden

DIGITALE LESSEN IN ARCHIEF
Alle archieven in Nederland werken samen om digitale lessen te geven in het 
‘burgerlijke stand’ archief. Met de site allemaaloppapier.nl kunnen leerkrach-
ten het thema burgerlijke stand het in de klas behandelen. Het brengt de 
Nederlandse archieven samen. Het Regionaal Archief Tilburg (RAT) werkte 
mee aan dit landelijk digitaal onderwijsproject over de burgerlijke stand. De 
site allemaaloppapier.nl is bedoeld voor bovenbouw van Basisonderwijs en de 
onderbouw van Voortgezet Onderwijs. De burgerlijke stand bestond vorig 
jaar 200 jaar. “Tot nu deden de archieven vaak nog los van elkaar aan edu-
catie” zegt Petra Robben, coördinator educatie van het archief in Tilburg. 
Dat archief heeft een gedeelte van haar budget voor educatie besteed aan 
het mee opzetten van de website. De site is een initiatief van de groep Ar-
chiefEducatie2.nl. Daarin speelden we een actieve rol en zo zijn we hier ook 
bij betrokken, zegt Robben. De site toont een overzicht van archiefmateriaal 
ingedeeld per provincie. We hebben een selectie gemaakt van aansprekende 
en grappige aktes van geboorten, huwelijk en overlijden zegt Robben. Doel 
is de leerlingen ervan te doordringen wat de burgerlijke stand eigenlijk is en 
dat we allemaal op papier staan. Maar voor stamboekonderzoek moeten ze 
echt een bezoek brengen aan het archief. Scholen weten een museum vaak 
wel te vinden maar het archief niet. We ontvangen de leerlingen graag, om te 
laten zien hoe tastbaar geschiedenis is doordat het een eigen familiehistorie 
betreft.
• Bron: BD, 10-01-2012, Sanne Tegelaar

STRIP OVER BRABANT
De Brabantse illustratoren Henk Wittenberg (Schijndel) en Danker-Jan Oreel 
(Breda) gaan een strip maken over de geschiedenis van hun geliefde provin-
cie. Het wordt een lichtvoetig verhaal onder de titel: “Brabant: daar brand 
nog licht”. Brabanders weten eigenlijk maar weinig over hun eigen geschie-
denis. Dat ondervonden de twee striptekenaars. En dat terwijl veel Braban-
ders toch zo in de geschiedenis geïnteresseerd zijn. De twee Brabanders gaan 
dan ook een strip maken van de Romeinen tot Guus Meeuwis. Veel mensen 
hebben wel van het Turfschip van Breda gehoord maar welke vlag de lading 
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dekte weten ze niet. Deze strip moet een opstap zijn voor mensen die een 
interesse in de geschiedenis van Brabant hebben. Het wordt een lichtvoetige 
strip die voor iedereen leesbaar is maar het wordt zeker geen Suske & Wiske, 
het moet wel historiebeschrijving blijven. Wittenberg liep al anderhalf jaar 
met het idee rond. Aanleiding daarvan was het succes van de Zeelandstrip. 
Oreel werkte daar als tekenaar daar aan mee. Wittenberg deed hiervoor de 
vormgeving. Dat was een uit de hand gelopen project dat begon met een 
korte strip voor een lesprogramma rond 600-jaar bestaan van Goes in 2006. 
Uiteindelijk hadden ze een boek. Het duurde nog even voor het project Bra-
bantstrip van de grond kwam. Wittenberg: “We wilde per se in eigen beheer 
uitbrengen omdat subsidietrajecten erg lang duren. Er was wel een startka-
pitaal van 25.000 euro nodig en dat was een heikel punt. Toen kreeg ik in 
oktober het idee omdat door middel van Crowdfunding bij elkaar te halen. 
Als tweehonderdvijftig Brabanders elk 100 euro investeren heb je ook 25.000 
euro. Dat plan pakt tot dusver goed uit. We zijn nu acht weken bezig en 
hebben al 135 aandeelhouders, Honderd euro is een redelijk laagdrempelig 
bedrag en de investeerders lopen nauwelijks risico. De tweehonderdvijftig 
krijgen een honderd euro terug als we uit de kosten zijn en dat is bij de 
verkoop van 3500 exemplaren. Van de Zeelandstrip zijn er 12.000 verkocht. 
Brabant heeft zes keer meer inwoners. Bovendien krijgen de investeerders 
een gesigneerde versie van de strip waar er maar 300 van gemaakt worden. 
Dat is een collectors item. Ik zeg er wel bij dat bij tweehondervijftig aandeel-
houders, het echt ‘vol is vol’ is”. Ideeën voor een scenario hebben de twee 
genoeg en de titel staat vast. De tekenaars gaan op zoek naar medewerking 
van de Provincie, van Guus Meeuwis en Wim van den Donk, de commissa-
ris van de Koningin. Het plan is om de strip in oktober uit te brengen. 
www.brabantstrip.nl
• Bron: BD, editie Meierij, 4-01-2012. Freek Verhulst

PLEIDOOI BEHOUD DUITS LIJNTJE
Heemkundekring Boxtel wil voorkomen dat het Duits Lijntje moet wijken 
voor de verbreding van de Keulsebaan. De wethouder wil in ieder geval 
weten of ProRail toestemming geeft aan Boxtel om de spoorlijn te gebruiken. 
Volgens de heemkundekring Boxtel kan de Keulsebaan worden verbreed 
zonder Duits Lijntje op te offeren, zelfs zonder grondaankopen te doen. De 
gemeente kan immers gebruik maken van de brede berm. En als de gemeen-
te toch grond wil aankopen, waarom kijkt de wethouder dan niet ten noor-
den van de Keulsebaan, vraagt Dik Bol, voorzitter van de heemkundekring, 
zich af. Hij voegt eraan toe dat de spoorlijn behoort tot de Top Drie van de 
toeristische troeven van Boxtel. De gemeente heeft onlangs bij ProRail een 
verzoek ingediend om het terrein van het Duits Lijntje te mogen gebruiken 
voor de verbreding van de weg. De gemeente is in ieder geval geen voor-
stander van het reactiveren van het goederenvervoer op het Duits Lijntje. In 
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Veghel denkt men daar heel anders over. Veghelse bedrijven ijveren al jaren 
voor de terugkeer van het spoorvervoer over het Duits Lijntje. 
• Bron: BD, 8-12-2011, Ron Magnée

HET GEHEIM VAN DE WATERPUT
Een oude waterput in Gilze is weer zichtbaar gemaakt in het straatbeeld. 
Daarmee is een stukje van de historie in ere hersteld. De oude put aan de 
Raadhuisstraat in Gilze herbergt 
nog veel geheimen. Er zou zelfs een  
tunnel in de richting van de Heuvel 
lopen. Amateur-historicus Huub 
Quirijnen hoopt die het komende 
voorjaar in Gilze te kunnen onthul-
len. Zodra de put is leeggepompt 
zal Huub naar de bodem zakken. De 
waterput is waarschijnlijk een bron 
voor historische vondsten. Vroeger 
werd er van alles ingegooid. Tijdens 
periodes met besmettelijke ziekten zal er veel ingegooid zijn maar natuurlijk 
gebeurde het ook als men ergens van af wilde. Omdat al die jaren het water 
hoog in de put heeft gestaan zijn zulke voorwerpen waarschijnlijk goed ge-
conserveerd. Er komt namelijk geen zuurstof bij. Van een oude brandweer-

man heeft Quirijnen ooit begrepen 
dat vanuit de put waarschijnlijk een 
tunnel in de richting van de Heuvel 
in Gilze loopt. De brandweer had de 
put gebruikt bij oefeningen en nadat 
hij een keer was drooggelegd zou 
de tunnel ontdekt zijn. In het dorp 
hebben natuurlijk meerdere putten 
gelegen. Het is mogelijk dat de tun-
nel gebruikt werd om een andere 
pomp van water te voorzien. Dat 
zou wel eens de pomp aan de Mier-
lostraat kunnen zijn, Den Oude Hof 
van Gilze. Daar tegenover was een 
brouwerij gevestigd en die kan de 
oorzaak geweest zijn dat de pomp in 
de straat drooggevallen was. De put 
is gebouwd uit gestapelde stenen en 
heeft de vorm van een fles met een 
hals. De vorm boven de grond is 
steeds gewijzigd. In het begin stond 

 de hier beschreven laatst ontdekte put

de eerder gevonden houten put in Gilze
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er alleen maar een hekje omheen en rond 1700 moet er een putmik gestaan 
hebben. Die werkte als een hefboom en dan hoef je niet het volle gewicht van 
de emmer te tillen. Rond 1750 kwam er bovengronds zelfs een stenen put 
met draaimechanisme. Die werd doelwit van vandalisme in de 18de eeuw. 
Hij werd regelmatig uit baldadigheid verontreinigd. Daarom besloot het 
dorpsbestuur in 1793 om een stenen pomp te plaatsen. De kosten (400 gul-
den) vond men echter te hoog en dus kwam er een houten dorpspomp van 
100 gulden. Die was in 1822 versleten en toen kwam er een stenen exemplaar 
dat tot in de jaren ’30 van de vorige eeuw dienst heeft gedaan. In 1953 is de 
pomp gesloopt en is de put dichtgemaakt met een gewelf. 
• Bron: BD, 20-12-2011, Maartje Huijben

DOOR DE FRONTLINIE
Er verschijnen steeds meer boeken over heemkundige onderwerpen. Een 
boek over de tweede Wereldoorlog gaat er altijd in. Maar het resultaat van 
vijf jaar ploeterwerk (768 pagina’s en 2.000 illustraties) verdient toch wel 
vermelding. Voor een kannetje melk liep Ria Gijsberts door de frontlinie 
heen. Als zij niet zo’n honger had gehad, zou ze zichzelf op 19 september 
1944 enkele hachelijke uren bespaard hebben. Het Geldrops meisje vertrok 
’s morgens met haar broertje vanaf de Parallelweg naar boer op Hulst om 
melk te halen. Op de terugweg kwam ze precies tussen de frontlinies terecht: 
de Amerikanen en Duitsers beschoten elkaar in het buitengebied. Urenlang 
moest Ria op bevel van de bevrijders gebukt in het veld wachten tot ze naar 
huis mocht. Toen liep ze wel ineens in bevrijd Geldrop: de geallieerden ston-
den tijdens het vuurgevecht te wachten aan de rand van Eindhoven. Het 
boek van de Geldropse amateur-historicus Ad Hermens (79) weegt 3 kilo 
en heet “Geldrop en Mierlo tijdens WO-II”. De schrijver schrok zelf van het 
gewicht toen hij het eerste exemplaar kreeg.
• Bron: ED, 14-12-2011, Simon Rood

DE LOOIERIJ, TERUG NAAR HAAR ROOTS
In Dongen wordt stilgestaan bij het rijke leerlooiers verleden van het dorp. 
Dat gebeurt nu met meer aandacht in De Looierij (het vernieuwd Dongha 
museum). Twee jaar geleden besloot het museum dat alles drastisch anders 
moest. Het tweede deel van het geheel vernieuwde gebouw werd onlangs 
heropend. De donk, gelegen achter de oude leerlooierij aan de Kerkstraat in 
Dongen, is een van de stille getuigen die herinneren aan het leerlooiers ver-
leden. Het water dat vlakbij loopt is de Donk Aa en dat wordt Donge. Daar 
is de plaats Dongen weer naar genoemd. In het pand vlakbij de donk gooit 
het voormalige Dongha museum het dit keer over een heel andere boeg. 
Het museum De Looierij is behoorlijk verandert. Er zijn nieuwe exposities 
ingericht binnen de thema’s historie, ambacht en kunst. In een gedeelte van 
het vergrootte museum zijn wisselexposities te zien, bijvoorbeeld van mo-
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• Bron: 

derne kunstenaars. Het accent blijft op het leerlooien liggen want je moet 
bedenken, dat vroeger 25% van alle looierijen in Dongen was gevestigd. De 
gemeente heeft de basissubsidie voor het museum gehandhaafd en de pro-
vincie heeft een eenmalige subsidie geschonken voor de nieuwe opzet.
Op een mogelijke beeldentuin na is het museum nu compleet.
• Bron: BD, december 2011, Karolien Koolhof

DRIEKONINGEN ZINGEN
Het zingen van sterrenzangers op Driekoningenavond is een gebruik dat in 
de middeleeuwen in alle Nederlanden voorkwam, ook in Holland. Tegen-
woordig vinden we die vorm van bedelen langs de deur alleen nog in Mid-
den Noord-Brabant (tussen Goirle en Den Bosch) en in Zuid-Brabant (Bel-
gië) (omgeving Zoutleeuwen). De sterrenzangers zijn nu geen engelen meer 
maar verkleed als drie koninkjes en het moment is van Driekoningenavond 
(5 januari) verplaatst naar 6 januari. Na de oorlog heeft de V.V.V. de traditie 
weer opgepakt in Noord-Brabant. De koninkjes komen naar het theater en 
krijgen daar behalve chocolademelk ook prijzen. Voor de beste zang en de 
beste verkleedpartij. De opbrengsten gaan naar een goed doel. De Drieko-
ningentraditie sneuvelde na veertig jaar in 2008, omdat de V.V.v.’s ophiel-
den met de wedstrijden. Voor gewoon bedelen kwamen er niet meer genoeg 
zangertjes langs de deur. De heemkundekringen van o.a. Goirle en Tilburg 
bliezen de traditie nieuw leven in. Dit jaar is dat ook in Oisterwijk gebeurd. 
Initiatiefneemster was Marleen Groenland die met haar poppentheater de 
kinderen liet samenkomen in het natuurtheater. 
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REUZENGENOOTSCHAP DOET NIET AAN GEBOORTENBEPERKING
Deze winter zijn in Tilburg twee kleine reusjes geboren, broer en zus Koosje 
en Koosje, zijn 2,30 meter groot. Het Reuzengenootschap Tilburg-Berkel-En-
schot-Udenhout is er verantwoordelijk voor dat ze in april 2012 gedoopt zul-
len worden. Koosje en Koosje zijn rasechte Tilburgers want nergens anders 
wordt het zingen op Onnozele Kinderen, Koosje-Koosje genoemd. Tot in de 
jaren ’50 gingen kleine kinderen in de kleren van grote mensen langs de deur 
op 28 december. Paul Spapens van het Reuzengenootschap denkt hij met 
deze poppen aan Tilburg een klein stukje erfgoed teruggeeft. In werkelijk-
heid ging het natuurlijk om die andere Brabantse gewoonte bij een geboorte: 
het schèèl er af drinken. En inderdaad: de boorlingen kijken niet meer scheel.
• Bron: BD, 29-12-2011, Kim Spanjers

BOXTEL KRIJGT BASILIEK
De Sint-Petruskerk in Boxtel krijgt van het 
roomse gezag de eretitel ‘Basiliek’. Zodat Ne-
derland nu 23 basilieken telt. In het Bisdom 
waren dat al de Sint-Jan en de Petrusbasiliek 
in Boxmeer. In het Bisdom Breda was dat o.a. 
de basiliek van Oudenbosch. Een kerk krijgt 
de verheffing tot basiliek alleen als er ooit een 
bijzondere, religieuze gebeurtenis heeft plaats-
gevonden. De parochie moet ook nog steeds 
actief zijn met tenminste twee priesters. In 
Boxtel vond in de 13de eeuw een bloedwonder 
plaats volgens de overlevering. Jaarlijks wordt 
dat nog herdacht in de Bloedprocessie. Het 
verzoek om de kerk te verheffen tot Basilica 
Minor dateert van 2006. Nu is de toestemming 
verkregen. Bisschop Hurkmans zal op een la-
ter moment, tijdens een viering, de basiliek in-
zegenen.
• Bron: BD, 27-12-2011

ARCHIEF BLIJ MET OUDE FOTO’S
Het archief in Waalwijk is verguld met zo’n veertig foto’s die in 1898 ge-
maakt zijn door Bernard Timmermans, de zoon van de grondlegger van de 
grote Waalwijkse schoenenfabriek TimTur. Het is een kleine schat, zo vind 
gemeente-archivaris Marika Heijmans. Het is bijzonder, niet alleen omdat 
de foto’s zo oud zijn maar ook omdat wij zo weinig archiefstukken hebben 
van Waalwijkse ondernemingen. Deze onverwachte schenking is uniek. De 
foto’s komen uit een album in het bezit van mevrouw Mombers- Raming. Zij 
is een dochter van de laatste directeur van de vermaarde schoenenfabriek 

Sint-Petrus basiliek in Boxtel
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TimTur, gevestigd aan de Grotestraat in Waalwijk. Judocus Timmermans, de 
oprichter, stierf op 25 januari 1934. Het archief mocht de foto’s in het album 
en zes losse foto’s uit het bezit van mevrouw Mombers inscannen en in de 
eigen collectie opnemen. De verzamling bevat ook foto’s die in Dinteloord 
gemaakt zijn. Wat de collectie van de familie Timmermans met Dinteloord is, 
hebben we nog niet kunnen achterhalen, zegt Heijmans.
• Bron: BD, 13-12-2011, Johan van Grinsven

DRINKEN BIJ DE MUIS, NAAR SJANA VOOR DE SEKS
Rond de jaren ’60 werd de Lange Tolbrugstraat in Den Bosch gerenoveerd. 
De Pijp verloor haar schilderachtige mensen. Als er één volksbuurt in Den 
Bosch is die een roemrijke historie heeft gekend dan is het De Pijp met de 
Suikerstraat en omgeving. Nu zijn ze geofferd aan de vooruitgang: parkeer-
garage, winkels en kantoren in de hoogbouw. Hoe anders was het vroeger. 
Toen woonden er veel armen bijeen met bittere armoe en ellende maar ook 
een flinke sociale cohesie. Al in de 16de eeuw zijn in de archieven stukken 
te vinden over de schamele bewoning in het Tolbrugkwartier. Grote gezin-
nen zaten weggestopt in hele kleine hokjes die ‘cameren’ werden genoemd. 
Op een paar vierkante meters woonden complete huishoudens met wel 7 
of 8 kinderen. De armoe droop er van de muren en ziekten kwamen meer 
dan regelmatig voor. Cholera (1866) en de pokken (1891) troffen het Tolbrug-
kwartier hard en decimeerde de bevolking. Ook eerder was het al armoe 
troef. De Pijp had toen een grote schare bedelaars die van de stad een bedel-
penning kregen, die toestemming gaf om te schooien. Er zaten ook enkele 
handelaren. De een hield ‘slapers’ (logement), de ander schonk een soopie 
(borreltje). In de hele wijk waren maar twee plekken waar je drinkwater kon 
krijgen, maar de wijk had wel weer een flink schuttershuis. Daar oefenden 
de schutters van de edele handboog om in tijden van nood de stad te kunnen 
verdedigen. Het was een mannen aangelegenheid: eten, drinken en oefenen 
in het gildenhuis. Het gebouw bleef in de 19de eeuw behouden als een soort 
gemeenschapshuis. Ook had de wijk al in de 15de eeuw een huis voor zieken. 
De ziekenzorg in dit Gasthuis duurde tot diep in de 19de eeuw maar het 
was kommer en kwel. Lijders aan de meest besmettelijke ziektes lagen naast 
elkaar op de zaal en midden in de zaal werden operaties uitgevoerd, temid-
den van ondraaglijke stank. Om de ellende te vergeten werd in het gasthuis 
volop bier geschonken. Als Den Bosch een inkwartiering van soldaten kreeg 
werden die door geloodst naar het Tolbrugkwartier. En dat trok weer meis-
jes van lichte zeden aan. Samen met de drinkgelagen kregen daardoor de 
dranklokalen de bijnaam ‘ravothuizen’. Toen na 1874 Den Bosch geen ves-
ting meer was, verdwenen de soldaten. Maar de dames van plezier bleven. 
Rond 1910 kon je je ei kwijt bij Sjeune Sjana, Mie Pruim en hoerige Leen. 
• Bron: BD, 14-12-2011, Domien van der Meijden
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OUD SPOOR KAMP VUGHT
Mogelijk komt een deel van de voormalige kampspoorlijn in Vught weer 
terug. Het Nationaal Monument Kamp Vught werkt momenteel in die rich-
ting. Tijdens de bezetting begin jaren ’40 liep er door Vught nog een extra 
spoorlijn, een aftakking van de lijn Tilburg- Den Bosch. Die liep via de Loon-
se Baan, over de hei linia recta naar de Lunette. De spoorrails zijn in de 
tweede helft van de jaren ’40 afgebroken. Het zou mooi zijn als op de plek 
waar nu wandelaars lopen, weer iets van de geschiedenis zichtbaar wordt, 
vindt directeur Jeroen van den Eijnde. Hoe het er zal uitzien is nog niet hele-
maal duidelijk. Eerst moet er nog extra geld voor gevonden worden. Kamp 
Vught trok in 2011 64.000 bezoekers. 
• Bron: BD, 13-12-2011, Petra Dircks.

BRABANTS WILD VOGELVRIJ
Er is nauwelijks toezicht in de Brabantse bossen. De boswachters in Brabant 
vrezen dat door de enorme bezuinigingen van staatssecretaris Bleker op na-
tuurbeheer het probleem met de stropers nog groter wordt. Nu al heeft de 
politie zich uit het buitengebied teruggetrokken.Wellicht is er straks geen 
enkel toezicht meer, want het opsporen van stroperij is erg arbeidsintensief. 
Op de Regte Hei bij Goirle is bijvoorbeeld een onverklaarbare daling van de 
reeënstand geconstateerd. Verder zijn daar een keer 15 dode reeën aangetrof-
fen. Maar het blijft bij indicaties. Er zijn geen precieze cijfers omdat er geen 
actieve opsporing kan worden gedaan. 
De hobbystropers opereren vooral ’s nachts. Anders dan vroeger gaat het 
niet om de winst of om het vlees, maar om de kick. Men wedt op de honden, 
wie de meeste hazen vangt krijgt een prijs. Het zijn dan ook meestal jongens 
die meer op hun kerfstok hebben. Wordt er nu meer gestroopt dan vroeger? 
Omdat er nauwelijks opsporing is, is daar geen duidelijkheid over te krijgen. 
Het Openbare Ministerie meldt enkele tientallen stroperszaken per jaar. Dat 
is al jaren een stabiel beeld. 
• Bron: BD, 13-12-2011, Bart Gotink en Sander van Mersbergen

ERFGOED SCHETST BEELD VAN VERLEDEN
De bond Heemschut Noord-Brabant bestaat 100 jaar. Bij die gelegenheid had 
de bond een fotowedstrijd uitgeschreven voor brugklassers. Die brugklas-
sers zijn met de camera op zoek gegaan naar het erfgoed uit het verleden. Is 
de ingang van de Efteling erfgoed? Kan een oud Dafje gerekend worden tot 
cultureel erfgoed? Zijn de Loonse en Drunense duinen zo kostbaar dat ze tot 
ons erfgoed gerekend moeten worden? En wat is erfgoed eigenlijk? 
Eigenlijk is de bond Heemschut ook al erfgoed. De verzameling van alle 
foto’s van de winnaars met landhuizen, kerken, landschappen en straatbeel-
den geeft een antwoord op alle vragen. Erfgoed is wat het verleden schetst. 
Drie gymnasiumleerlingen uit Den Bosch waren de besten van de 180 inzen-
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dingen. De hoofdprijs was een spie-
gelreflex camera. Maar de grootste 
winst is de aandacht van leerlingen 
voor erfgoed en hun originaliteit, 
waardoor ze andere routes gereden 
hebben dan normaal naar school. 
De foto’s werden door een vakjury 
beoordeeld op compositie, stand-
punt en contrast. Ook belangrijk 
was de argumentatie voor de keuze 
en deze was soms vanzelfsprekend: 
“Als ik langs die kerk fiets, weet ik 
dat ik bijna thuis ben” of : “Ik was altijd heel benieuwd wat er achter die 
oude deur schuilgaat”.
• Bron: BD, editie Meierij, 19-01-2012, Ton Wagenaars

COLLECTIES GEMEENTEMUSEUM ONLINE
Het Gemeentemuseum Helmond heeft de site www.collectie.gemeentemuse-
umhelmond.nl gelanceerd. Hierop staan nu al 2500 kunstwerken en objecten 
uit de vaste museumcollectie. Internetters kunnen de kunstwerken digitaal 
oproepen en tot in de kleinste details bekijken. Bij de foto’s staan inhoude-
lijke beschrijvingen.
• Bron: Traverse, 14-12-2011

KARNEN OP SPIERKRACHT
Bas Bierkens schreef het boek “Boter uit de Kempen 1890-1920”. Hoe hij over 
deze tak van nijverheid denkt, blijkt uit de ondertiteling “Een zegen voor 
onze landbouwers”.  Hij verteld over de fabriekjes met simpele machines, 
die aan het eind van de 19de eeuw in de Kempische dorpen als paddenstoe-
len uit de grond schoten. Daar werd de basis gelegd voor het huidige agra-
rische niveau. Eeuwenlang was het werk van de boerin op de boerderij, het 
karnen van koeienmelk en het maken van boter. Dat was arbeidsintensief 
en niet al te hygiënisch werk. Boter was een van de weinige zaken die geld 
opleverden. De boerderij diende om het boerengezin te voeden en de boter 
zorgde voor iets extra’s zoals kleren. Te voet werd de boter naar de afnemers 
gebracht, zodat we nog namen hebben als Boterpad en Boterwijk.
Bas ontdekte dat er veel geschreven was over de boterfabricage op lokaal 
niveau maar een voerzicht over de hele kempen ontbrak nog. Voor het op-
vullen van deze lacune is hij veel dank verschuldigd aan de heemkundigen 
en hun publicaties. Daarnaast zocht hij in oude kranten en het weekblad 
van de Boerenbond. De memoires van Jef Wintermans, onderwijzer en zui-
velconsulent in Duizel, hebben veel bijgedragen. Door de zuivel werd het 
arme zanderige heidelandschap een rijk veeteeltgebied met zelfs de grootste 

voormalig Cafe Wieske de Roy aan het 
Zandeind in Riel.
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zuivelcoöperatie ter wereld. Een groot aantal foto’s en een sterk verhaal ma-
ken van dit boek een fascinerend portret van onze voorouders. Die kwamen 
door samenwerking tot welvaart.
• Bron: Trompetter DAS, 21-12-2011, Kees van Kemenade

NIEUWE WEBSITE WATERLINIE
De stichting Vrienden van de West-Brabantse waterlinie hebben net naast de 
Knippenbergprijs 2011 gepakt. Dat is een Brabantse prijs voor organisaties 
die zich verdienstelijk maken op het terrein van de heemkunde en regionale 
geschiedschrijving.
Jammer voor de stichting, maar de vrienden gaan door met hun inzet 
voor de Waterlinie: de serie forten die zich uitstrekt van Bergen op Zoom 
tot Halsteren. Fort Moermont, Fort Pinssen, Fort De Roovere dienden sa-
men met Fort Henricus in Steenbergen, ter bescherming van Zeeland. Fort 
Moermont verdween toen er werd gegraven voor de stadsuitbreiding van 
Bergen op Zoom. Maar Pinssen en De Roovere zijn er nog altijd. De laatste 
is zelfs teruggebracht in het landschap, de grachten gevuld met water, de 
vestingwallen weer op oorlogssterkte. Dit initiatief is al 10 jaar oud en de 
stichting Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie kan daar tevreden op 
terugkijken. Hun jongste wapenfeit is een compleet vernieuwde website, de 
oude van vijf jaar geleden was verouderd. Nu is er meer informatie en deze 
is vooral beter en gemakkelijker te vinden door simpel te klikken. Recente 
foto’s maar ook de hele bibliotheek, verslagen van de opgravingen. Enfin, u 
kijkt zelf maar!
• Bron: BN De stem, 15-11-2011, Jan van de Kasteele

VAN BROEKIEKOUSE TOT FORT ORANJE
Op 4 november 2011 werd in Hoeven de populaire heemkundequiz gehou-
den. De plaatselijke kring De Honderd Hoeven was vorig jaar de beste en 
mocht daarom dit jaar in dorpshuis Het Kompas de organisatie op zich ne-
men. Een werkgroep van twaalf personen was al in het voorjaar begonnen 
met de opzet. “Het was best wat werk maar we beleven er veel plezier aan”. 
De sfeer in de zaal was opperbest. Als presentator Wim de Rijck een vraag 
vanaf het podium op het scherm presenteert, steken de deelnemers de grijze 
koppen bij elkaar. Tussendoor wapperen de leden met de drankbriefjes naar 
het bedienend personeel. De cultuurhistorische vereniging De Nyen Aen-
was van Nassau (Dinteloord) bestaat voornamelijk uit vrouwen. De anderen 
hebben hun dames bij enige rijen publiek gezet. Waar ligt fort Oranje? In 
welke plaats komt de naam Jochems veel voor? In welke plaats speelt Amor 
Musae? Wat betekent Dosko? Welke West-Brabantse weekmarkt is onlangs 
tot de beste verkozen? Wat betekent het Zuid-Afrikaanse woord broekie-
kouse? Bergen op Zoom, Roosendaal en wouw doen hun best. Maar ook Ul-
venhout, Strijen, Nieuw-Vossemeer en Oud-Gastel zetten regelmatig flinke 
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discussies op. Na een spannende strijd wordt pas na elven bekend wie de 
winnaar is. Die krijgt volgend jaar de organisatie. De Vierschaer (Wouw) 
wint met 119 punten voor Klundert en Etten-Leur. 
• Bron: BN De Stem, 5-11-2011, Fons Pijnen

ZUSTERS TOE AAN LAATSTE BOEK
Voor het boek over 175 jaar zusters franciscanes-
sen in Bergen op Zoom roept de congregatie de 
hulp van iedereen in. Wie foto’s, verhalen of anek-
dotes heeft kan zich melden. In 1838 begon Rosa 
de Bie haar werk in Bergen op Zoom, dat geldt 
als de start van de congregatie. De zusters Fran-
ciscanessen legden zich speciaal op de zorg toe. 
’t Ketrientje, het ABG, de zusters runden het vele 
tientallen jaren. Nu leven er nog 14 zusters in het 
moederhuis met een gemiddelde leeftijd van 80+ 
en de jongsten zijn eind in de zestig. Dat markeert 
het einde van een tijdperk en daarom moet in 2013 
het boek verschijnen. Het bestuur van de congre-
gatie wordt momenteel gevormd door leken, die 
oorspronkelijk de adviseurs van de congregatie 
waren. Gezien de sterke vergrijzing vond men het 
verstandiger het bestuur uit handen te geven aan 
leken. De auteurs van het jubileumboek zijn al volop aan de gang. Die schrij-
vers zijn prof.Dolly Verhoeven en prof. Annelies van Heyst. Ze hebben met 
alle zusters een g gesprek gehad. Daarin vertellen de franciscanessen over 
hun leven in het klooster. Sommige wonen al zeventig jaar in ’t Ketrientje. 
Uit het archief van het klooster blijkt dat het college van regenten iemand 
zocht voor het Algemeen Burger Gasthuis. De gasthuiszuster uit Breda, Rosa 
de Bie, solliciteerde en begon met het verzorgen van zieken. Er kwamen zus-
ters bij en dat was het begin van de congregatie van de franciscanessen. De 
Bie overleed in 1851 na een ziekte. Haar werk werd voortgezet en het belang 
ervan voor Bergen op Zoom is niet meer weg te denken. Daarom menen de 
zusters dat de gemeente best een straat naar zuster Rose de Bie mag vernoe-
men.
• Bron: BN De Stem, 16-11-2011, Jan van de Kasteele

WERELDBEROEMD DANKZIJ VAN GOGH
Op de klei van Brabant zijn veel protestantse kerken, maar er zijn er maar 
weinig op ’t zand. Als ze er al zijn, zijn het kleine kerkjes zoals het protes-
tantse kerkje van Zundert. Dat heeft ook een kerkhof waar een naamgenoot 
van Vincent van Gogh begraven ligt. Daarvoor komen ze zelfs uit Japan 
kijken. Dat komt omdat de vader van Vincent van Gogh hier lang domi-

zuster uit St.Oedenrode
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nee is geweest. De Vincent die hier 
begraven ligt is een broertje van de 
beroemde Vincent, in 1853 geboren, 
dat maar een paar uur heeft geleefd 
heeft. Toen later ‘de grote’ Vincent 
gedoopt werd, is hij naar dit over-
leden broertje vernoemd. Jarenlang 
moet Vincent met zijn moeder voor-
aan in de kerk gezeten hebben, toen 
zijn vader preekte. In een zijvertrek 
van de kerk hangt een reproductie 
van het schilderij dat Vincent in 1885 
maakte na de dood van zijn vader. 
Het is een stilleven met de Bijbel, een 
roman van Zola en een kandelaar 
met gedoofde kaars. Het origineel 
van dit symbolisch werk hangt in 
het Van Gogh Museum in Amster-
dam. De kerk is er gekomen dankzij 
de familie Van de Wall van Wallsteijn 
die de bouw betaald heeft. De fami-
lie heeft ook later een financieel helpen vormen voor de instandhouding. 
Zundert heeft al sinds 1615 een dominee maar heeft altijd een kleine kudde 
gehad. De overgrote meerderheid van Zundert bleef tijdens de Reformatie 
katholiek. De meeste protestantse Zundertenaren zijn import. 
• Bron: BN De Stem, 8-11-2011, Jan van Zuilen

OUDE FOTO’S INSPIREREN
De namen Van Huffel en Van Uffelen lijken niet toevallig op elkaar. Ze zijn 
familie en hun namen zijn een verbastering van het West-Vlaamse dialect 
voor: Van den Heuvel. In Bergen op Zoom wonen veel mensen met de naam 
Van Huffel. Hun bijna naamgenoot Johan van Uffelen uit Geertruidenberg 
heeft hun stamboom uitgezocht. “Dankzij de gewoonte in Bergen op Zoom 
om de ‘h’ in te slikken, heet ik Van Uffelen en niet Van Huffel”.

Franken, Nuijten en Verdult daar kun je in Bergen op Zoom een half tele-
foonboek mee vullen. Maar ook de familie Van Huffel komt veel voor. Al die 
Van Huffels zijn nazaten van Petrus van Huffel, die rond 1830 uit Vlaande-
ren naar Bergen kwam. Maar deze Petrus is ook de stamvader van de familie 
Van Uffelen uit Geertruidenberg.een van de kinderen van Petrus is op een 
bepaald moment Van Uffelen gaan heten. Van Uffelen heeft bijna twintig jaar 
gewerkt aan de stamboom. Hij is heel ver terug gegaan in de tijd.  “Ik ben tot 
ongeveer het jaar 1540 gekomen. Dankzij geschriften waarin de belastingen 

Protestantse kerk met pastorie in Zundert
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• Bron: 

werden genoteerd die Alva inde”. De oudste Van Huffel die getraceerd is, 
was ene Joost, herbergier en tevens landbouwer uit West-Vlaanderen die in 
Alva’s belastingboekjes als Van Nuffelen werd aangeduid. Dat kwam omdat 
het gehucht waar hij woonde op een heuvel lag. Een uffel of effel was in het 
middeleeuws Vlaams een verhoging in het landschap. Tot aan de Franse tijd 
leefden de van Uffelens in betrekkelijke welstand, daarna ging het bergaf-
waarts. De verhuizing van Petrus naar Bergen op Zoom was ook al geen 
teken van welvaart. Nadat België zich had afgescheiden van Nederland, 
deden de Nederlanders er alles aan om de Belgen dwars te zitten. Bijvoor-
beeld de haven van Antwerpen af te sluiten. In Bergen was ook geen werk 
omdat de industrialisatie net op kwam.. De familie heeft bittere armoede 
geleden en de kindersterfte was schrikbarend hoog. Pas met de grootvader 
van Johan van Uffelen werd het dubbeltje uiteindelijk een kwartje. De fa-
miliekroniek die Johan schreef  is aangevuld met foto’s die hij van andere 
familieleden kreeg. 
• Bron: BN De Stem, 4-11-2011, Jan van Zuilen

BIDPRENTJES VERTELLEN VEEL
Is iemand die bidprentjes spaart zwaar op de hand? Vraagt het Bert van Beek 
(67) en je ziet aan zijn gezicht dat het tegendeel waar is. Deze voorzitter van 
de heemkundekring van Sint-Michielsgestel en voorzitter van het Oudheid-
kundig Museum hield voor de heemkundekring van Gemonde een lezing 
over bidprentjes. Bert spaart ze niet, hij heeft er maar enkele tientallen, maar 
hij weet er heel veel van. Bidprentjes hebben een grote waarde voor de ge-
nealogie (stamboomonderzoek). Veel mensen die wat ouder worden gaan in 
de archieven op zoek naar hun wortels. Vaak vind je op zo’n doodsprentje 
meer informatie dan in de archieven, bijvoorbeeld hóe iemand overleden is.

Het oudste bidprentje uit het kerkboek van Bert’s moeder dateert uit 1832. 
dat is van moeder op dochter doorgegeven, want vrouwen sparen eerder 
gedachtenisprentjes dan mannen. Bidprentjes horen bij het katholieke ge-
loof, werden in eerste instantie alleen voor priesters en notabelen gemaakt. 
Er stonden toen geestelijke afbeeldingen op. Hoewel bidprentjes behoorlijk 
liegen kon je er bijvoorbeeld wel aan aflezen of iemand in zonde had geleefd. 
Na de Eerste Wereldoorlog kregen bidprentjes getekende portretten en na 
de Tweede Wereldoorlog foto’s. Tegenwoordig wordt de levensloop op de 
prentjes beschreven en dat is heel nuttig voor stamboomonderzoek, zeker 
omdat je vanwege de privacy pas na vijftig jaar de gegevens uit de archieven 
mag inzien. Bert denkt niet dat de bidprentjes net zoals verjaardagskaarten 
digitaal zullen worden. Het uitdelen tijdens de uitvaartdienst zal wel een 
gebruik blijven.
• Bron: BD, editie Meierij, 18-01-2012, Jan van den Hout
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Brabants Heem wil de ondersteunende organisatie zijn voor 123 zelfstan-
dige, Brabantse heemkundekringen. De stichting organiseert cursussen 
en studiedagen, zet netwerken op en geeft adviezen. Dat alles om de des-
kundigheid van de kringleden te bevorderen op alle terreinen waar dat 
nodig is. Verder stimuleert Brabants Heem nieuwe initiatieven en onder-
linge samenwerking. Brabants Heem: van vrijwilligers voor vrijwilligers.

Parallelle artikelen in de website: www.brabantsheem.nl
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