
NIEUWSBRIEF  029 – DECEMBER 2016 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

 

Beste mensen, 

 

De laatste nieuwsbrief van dit jaar... de Sint en zijn Pieten zijn al weer terug in 

Spanje en vele kerstbomen bepalen inmiddels de sfeer in kamers en tuinen…  

het jaar 2016 komt aan zijn eind. Het jaar waarin ‘Rosmalen 1200’ eigenlijk in 

januari officieel afgesloten werd, maar waarin we toch nog druk doende waren 

met dit thema: allemaal voor het gelijknamige boek. Het boek wat tijdens 12 

dagen voorverkoop in september zeker 480 keer onbeziens gekocht werd, op 

donderdagavond 3 november gepresenteerd werd en binnen drie weken geheel 

uitverkocht was! Ik hoef u er niets meer over te vertellen, het is waarschijnlijk  

al door anderen met u besproken of u hebt het zelf in bezit.   

 

Ter afsluiting is 

op maandag-

ochtend 28 

november het 

laatste exemplaar 

(nummer 815 

dus) door Tiny 

Kappen aan 

burgemeester 

Rombouts 

overhandigd.  

De werkgroep 

(bestaande uit 

Tiny Kappen, Martien Veekens en ondergetekende) was daarvoor naar het 

stadhuis op de markt in Den Bosch afgereisd. De burgemeester had op zondag  

20 november in Rosmalen namens de gemeente een exemplaar aan Sinterklaas 

mogen geven en had niet verwacht dat hij zelf ook nog een boek overhandigd zou 

krijgen.  



 

‘Open Monumenten-

dag’ was deze keer 

op 11 september. 

Zo’n 200 mensen 

bezochten die dag 

onze bijna lege stand 

in de Lambertuskerk. 

Het enige wat we 

hadden was een 

dummy van het 

boek, de inteken-

lijsten van de  

 

voorverkoop en nog enkele 

kleine dingen voor de verkoop. 

Alle spullen die we hadden 

willen tentoonstellen waren de 

avond ervoor met het vracht-

wagentje waarin ze lagen 

gestolen. Helaas heeft de politie 

ons totaal geen helpende hand 

toegestoken en hebben we 

sindsdien niets meer van de 

spullen teruggezien. 

 

Op dinsdag 11 oktober hadden we een ontspannen leuke, soms ietwat ondeugende 

presentatie/lezing ‘Van lust, spot en zinnelijk genot’ door dhr. Piet van Hees. 

Onze Heemkamer was gezellig vol en de voordrachten werkten regelmatig op de 

(glim)lachspieren. (Zie pagina 4 van deze ’Nieuwsbrief’) 

 

Dan is het november en zijn we waar ik mee begonnen ben, dus kan ik met u 

vooruit gaan kijken naar 2017… Dit wordt het jaar van de Rosmalogie… een 

cursus waarin deelnemers door verschillende inleiders worden meegenomen naar 

belangrijke delen van Rosmalen of haar geschiedenis. Het worden zes theorie-

lessen over verschillende Rosmalense onderwerpen, zoals de geschiedenis, de 

Lambertuskerk en Tweede Wereldoorlog. Daarnaast worden er ook wandelingen 

verzorgd om de theorie te ondersteunen. Op de bijgevoegde A4 leest u meer over 

deze cursus Rosmalogie. 

 

Tenslotte wens ik u veel leesplezier met de iets dikkere, laatste Rosmalla van dit 

jaar.  



IN MEMORIAM JAN KETTERINGS 
 

In de vroege ochtend van 23 augustus bereikte ons het droevige bericht dat Jan 

Ketterings op zondag 21 augustus rond 23.00 uur was overleden. 

 

Jan sukkelde al zeker een jaar met zijn 

gezondheid, waardoor hij al maanden op 

maandagavond niet meer aanwezig kon zijn. 

Zijn dozen met foto’s staan sinds die tijd nog 

steeds onaangeroerd. Jan was de aangewezen 

persoon om de vele foto’s van Coudewater 

uit te zoeken en te benoemen. Al vanaf de 

eerste keer dat ik op maandagavond 

aanwezig was in het Heemhuis (toen nog op 

Coudewater) zat Jan altijd in alle rust tussen 

zijn foto’s en was één van de laatsten die 

naar huis ging. Alles werd netjes geordend en 

zo mogelijk benoemd. Een helse klus, want 

het zijn niet zo maar een aantal foto’s, maar 

honderden. Deze klus heeft Jan helaas niet 

tot een eind kunnen brengen. Ook trouwens 

tot teleurstelling van Jan zelf.  

 

Buiten zijn foto-archief-werk was Jan altijd van de partij om de tentoonstellingen 

mee op te stellen, tenslotte beschikte hij over hét oog voor ruimtelijk inzicht. Met 

het opstellen van de tentoonstelling ‘Rosmalen 1200’ met de 120 grote 

Rosmalense gezinnen in oktober 2015 was Jan er niet bij. Een bezoek aan de 

tentoonstelling zat er voor hem ook niet in, maar gelukkig heeft hij wel een 

behoorlijk aantal foto’s kunnen bekijken, zodat hij een beetje indruk kreeg van het 

geheel. 

Jan droeg onze Heemkundekring een warm hart toe, wat blijkt uit een aantal 

schenkingen. Onder deze tastbare herinneringen ook één van zijn kunstwerken: 

het gezicht van ‘Hemke Pek’ (Herman Vorstenbosch). 

 

Jan, bedankt voor alles wat je voor onze vereniging hebt gedaan en betekend.  

Je blijft voor altijd in onze herinnering. 

 

Er zal van zaterdag 30 september 2017 t/m zondag 7 januari 2018 een 

overzichtstentoonstelling van het werk van Jan Ketterings te zien zijn in het 

Graafs Museum te Grave (N-Br), waar onze ‘Hemke’ dan ook te zien zal zijn. 

 

Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter  



NAJAAR 2016 
 

Evaluatie 12 september 2016 (Daags na 

‘Open Monumentendag’) De dummy’s 

liggen op tafel. De verwachting is met 

bijna 500 voorinschrijvingen geschapen. 

Hét boek komt er aan !  

 

 

Ondertussen gaan de leden van de 

Heemkundekring Rosmalen op de hun 

vertrouwde wijze gewoon weer door. 

 

 

 

Op 11 oktober verzorgde Piet van Hees uit Hilvarenbeek een bijzondere lezing in 

de heemkamer van de Heemkundekring Rosmalen. Met beelden, boerden en 

sproken (vaak in dichtvorm) vertelde hij over de ware aard van de middeleeuwse 

mens, die werd beheerst door zijn instincten en geliefde spotternijen (o.a. over 

hoorndragers en wikkie wakkie). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 november 

was het dan 

eindelijk zo ver. 

Om klokslag 8:15 

uur kon door 

voorzitter Wilma 

van Creij in 

Perron-3 het 

eerste exemplaar 

van het boek 

'Rosmalen 1200' 

(Rosmalen vanaf 

de eerste naams-

vermelding in het jaar 815) worden aangeboden aan de op 2 augustus 1915 

geboren Anna Maria Frensen van der Meer, ereburger der gemeente Rosmalen 

sinds 7 september 1981.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie 

foto’s 

van 

ROS-

Kabel-

krant 

  



MEDEDELINGEN VAN BRABANTS HEEM 
 

In april 2017 zal weer een  Vriendendag worden gehouden van de Stichting  

‘De Brabantse Boerderij’, dit keer in de omgeving Made / Geertruidenberg / 

Raamsdonksveer. Sluit je aan als Vriend! www.debrabantseboerderij.nl 

 

Brabants Heem zet zich in voor vernieuwing en verjonging en wil daarom ons 

Brabants Erfgoed meer interessant maken en een nieuwe uitstraling gaan geven. 

Vooral de meer jeugdigen betrekken wordt cruciaal. Hoe we dat zouden kunnen 

gaan doen en wat daar voor nodig is, is Brabants Heem samen met Erfgoed 

Brabant en het VIE/KIEN, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en de 

EV aan het communiceren! (zie b.v. ‘De Jonge Molenaars’ en ‘Jong Erfgoed’). 

 

Brabants Heem is bezig aan een initiatief om te bevorderen dat er in juni 2017 een 

(regionale) Erfgoed Contactdag wordt georganiseerd. De bedoeling is dat 

Erfgoed in al z’n verscheidenheid meer bekend wordt bij het grotere publiek en 

dat het publiek kennis kan nemen van de Erfgoed-organisaties in de eigen regio. 

Gedacht kan dan worden aan landschap, monumenten, gilden, heemkundekringen, 

erfgoedverenigingen, archeologie, natuur, genealogie, dansgroepen, maar ook aan 

immaterieel cultureel erfgoed, zoals tradities en ambachten, enz., enz. 

 

Het tijdschrift In Brabant dient koste wat kost voor Brabant behouden te worden. 

Hoe meer abonnementen worden afgesloten, hoe groter de kans dat het tijdschrift 

behouden blijft. De kosten van een abonnement zijn zeker voor heemkundigen 

laag te noemen. 

 

De Brabantse Heemdagen 2016 werden voor de 68
ste

 keer gehouden in Best en 

waren een groot succes! De Brabantse Heemdagen 2017 worden gehouden in 

Budel op 3 en 4 augustus. In 2018 zal dat waarschijnlijk in Oisterwijk zijn. 

 

Er wordt thans gewerkt aan de digitalisering van de navolgende tijdschriften: 

 Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van 

Nederland (reeks van prof. Van den Eerenbeemt) 

 Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland.  

 De Blauwe Heraut 

 De Gildetrom 

 In Brabant 

 Enkele boekwerken van C.R. Hermans en Hanewinckel 

In de wacht staan: 

 Gruun Buukske (van de inmiddels opgeheven HKK Eindhoven) 

 Historische Bijdragen Actum Tilliburgis  

http://www.debrabantseboerderij.nl/


‘CULTUUR IN BRABANT’: CURSUS REGIONALE GESCHIEDENIS  
 

Komend voorjaar wordt de cursus ‘Regionale geschiedenis in Brabant: een 

verkenning’ van de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ opnieuw gegeven op de 

Universiteit van Tilburg. De cursus wordt aangeboden door de Erfgoed Academie 

Brabant, het deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant. Wij nodigen u van 

harte uit hieraan deel te nemen! 

De reeks hoorcolleges begint op maandag 30 januari en eindigt op maandag 29 

mei. De cursus wordt afgesloten met een excursie. De colleges vinden wekelijks 

plaats tussen 09.45 en 12.30 uur en worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan 

Bijsterveld en drs. Jan van Oudheusden. Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een 

gastcollege.  

Het hoorcollege behelst een inleiding in de bestudering van het verleden van de 

regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de 

beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse 

Brabantse identiteit.  

Tijdens de cursus gebruiken we als cursusboek: Jan van Oudheusden, Verhalen 

van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: Uitgeverij 

Waanders). ISBN 9789040077807. 

 

Deelname en kosten: 

Deze cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de 

archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit en heemkundigen. 

De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten bedragen € 100 exclusief en € 120 

inclusief de aanschaf van het boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van 

Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: Waanders 

Uitgevers, 2011). Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij  

de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de 

literatuur. Het maximaal aantal plaatsen is 30, dus snelle aanmelding kan u van 

een plaats verzekeren. 

De cursus vindt plaats op de campus van de Universiteit van Tilburg. 

 

Inschrijven: 

Inschrijving voor de cursus is vanaf heden tot 4 januari 2017 mogelijk door het 

sturen van een e-mail naar  info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van: 

- naam  

- adres, postcode en woonplaats 

- telefoonnummers (ook mobiel) 

- e-mailadres 

- aangeven: met of zonder cursusboek. 

U krijgt dan een rekening thuisgestuurd van Erfgoed Brabant. Na betaling 

ontvangt u het collegerooster en nadere gegevens.  

mailto:info@erfgoedbrabant.nl


Op 14 november ontving de in Rosmalen geboren Cor Swanenberg (zie o.a. het 

uitverkochte boek 'Rosmalen 1200' pagina 106) de Brabant Bokaal voor zijn inzet 

op het gebied van cultuur en natuur in Brabant. Op dezelfde dag benoemden het 

Rosmalens Verenigingen Contact en Sport Alliantie in Windkracht 5 onze boven-

normaal actieve heemkundige Tiny tot de Rosmalense Vrijwilliger van het Jaar. 

Zowel Cor als Tiny wensen wij graag van harte proficiat met deze terechte 

onderscheidingen. 

 

CONTACT MET HEEMKUNDEKRING ROSMALEN 

 

 Voor informatie over activiteiten en reserveringen:  

mail naar wilmaheem@gmail.com of  

bel: 073-5210984 of  06 21 45 65 45 

 Voor andere informatie:  

mail naar info@heemkundekringrosmalen.nl of  

bel op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur:  073-5221832. 

 Voor lidmaatschap en overige financiële zaken: 

penningmeester@heemkundekringrosmalen.nl  
 

De sinds september 2009 verschenen ‘Nieuwsbrieven’ blijven raadpleegbaar op 

onze website www.heemkunkringrosmalen.nl. Op de homepagina dient men wel 

eerst in te loggen met de Gebruikersnaam ‘leden’ en het  Wachtwoord ‘12345’. 

Men heeft daarna toegang tot zowel de rubriek ‘Nieuwsbrieven’ als de 

‘Ledenpagina’.  
 

 
Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens 

mailto:wilmaheem@gmail.com
mailto:info@heemkundekringrosmalen.nl
mailto:penningmeester@heemkundekringrosmalen.nl
http://www.heemkunkringrosmalen.nl/

