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Nieuwsbrief oktober 2009
Maandag 9 november, Ledenavond
Plaats: de Huif, aanvang 20:00 uur.
Op deze avond, verzorgd door de leden, heeft Bert van Beek gemeld dat hij iets gaat
vertellen over de huwelijken die in de periode 1811-1922 in onze gemeente gesloten zijn.
Wat valt op als je de huwelijksakten bekijkt? Wie waren het? Wie waren hun verwanten?
Waar kwamen bruid en bruidegom vandaan? Hoe oud waren ze? Wat kunnen we hiervan
leren over de Gestelse bevolking in die periode? Deze en andere vragen zullen aan de hand
van diverse bestanden beantwoord worden.
Jef van Veldhoven levert ook een bijdrage aan de ledenavond. Zijn presentatie luidt : "Drie
kartuizers lagen begraven onder d’n oude toren van Sint-Michielsgestel".
Wilt u ook iets vertellen op deze avond? Meldt u zich dan voor 1 november aan:
telefonisch: 073-551 43 59 of via e-mail: info@deheerlijkeidherlaar.nl

Januari Lezing "Historie en Prehistorie langs Brabantse beken”
door Jan Roymans. Nader bericht volgt.

Informatie over het boek "de Meierij van 's-Hertogenbosch".
Titel : de Meierij van ’s-Hertogenbosch.
Subtitel: Stad en Land, boerderijen, kastelen, kloosters, landgoederen en buitenplaatsen.
ISBN/EAN: 978-90-73187-64-1. Uitgever: Pictures Publishers (www.picturespublishers.nl
Aantal pagina's : 426. Aantal afbeeldingen : 917 .
Prijs : € 39,95; na 1 januari 2010 € 44,95.)
Het boek wordt op 19 november van 16.00 tot 18.00 uur in de Abdij te Berkel Enschot
gepresenteerd.
Deze uitgave is als volgt tot stand gekomen.
Buitengebiedondernemer Frits Bevort (natuurbouw Realisatie, 's-Hertogenbosch)
signaleerde de teloorgang van veel schuren in de Meierij. Hij vond gehoor bij Ger van den
Oetelaar, voorzitter van het Innovatieplatform Duurzame Meierij, na fusie opgegaan in de
Streekraad Het Groene Woud en De Meierij. Dat leidde tot een inventarisatie van
karakteristieke bijgebouwen in de Meierij. Twaalf gemeenten kregen bezoek: Best, Boxtel,
Haaren, Loon op Zand, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode,
Tilburg en Vught. Iets minder dan de helft van de bijgebouwen bleek in verwaarloosde tot
slechte staat te verkeren.
Het Innovatieplatform Duurzame Meierij wilde dit onder de aandacht van een groot publiek
brengen. Pictures Publishers (Wijk en Aalburg) kwam tot de conclusie dat het een gevarieerd
boek moest worden over het erfgoed van de Meierij en de veranderingen op het platteland.
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Frans Jansen (Pictures Publishers) kreeg steun van een klankbordgroep bestaande uit Ger
van den Oetelaar, Frits Bevort, Piet de Jongh, Harrie Boot, Frits Beelen en Frans van
Beerendonk. Freelance journalist Piet Hartman ging te velde en schreef verhalen.
Boerderijdeskundige Sjef Hendrikx en landschapskenner Piet de Jongh leverden bijdragen.
Drs. Emy Thorissen, conservator Brabant-Collectie Universiteit van Tilburg, leverde een schat
aan historisch materiaal. De gastvrijheid van de Brabanders en hun pogingen om het erfgoed
in stand te houden moeten worden geroemd....

Korte beschrijving van het boek
Aan de keukentafel bij ome Kees Bierkens in Moergestel, in de stal bij de kalfjes van Sjef van
de Braak in Kasteren, wandelen langs de Beerze op landgoed Baest. In de vroege
winterochtend langs de Dommel. Een Trappist drinken bij Mieke Vingerhoeds in Oirschot.
Touren in de lente langs de prachtige weilanden in het Groene Woud. Een kaarsje aansteken
in de Kapel van de Heilige Eik. Een historische schuur herbouwen langs de Dommel.
In een overdaad aan foto's, prenten, kaarten en tekeningen, in verrassende gesprekken met
gastvrije bewoners neemt dit boek u mee naar de Meierij van 's-Hertogenbosch. Van
keuterboer tot kasteelheer. Van Vlaamse schuur tot klooster. Van varkenshok tot landgoed.
Van koetshuis tot watermolen. Landelijk erfgoed in overvloed.
Dit boek openbaart de Meierij van 's-Hertogenbosch door de eeuwen heen. Met een schets
van de historische ontwikkeling waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de basis is gelegd voor
deze rijke nalatenschap. Waardevolle locaties, die dreigen verloren te gaan als er niet tijdig
zal worden ingegrepen, zijn beschreven en in beeld gebracht. De persoonlijke betrokkenheid
van de makers hierbij blijkt uit hun foto's en teksten. Historische foto's, prenten en kaarten
brengen de geschiedenis tot leven. De boer en boerin in 'den herd', hooien, maaien, dorsen,
met de producten naar de markt in 's-Hertogenbosch. Het Rijke Roomsche Leven toen, in
kerken, kapellen, in de vorm van prenten en beelden nog steeds. Dorpsgezichten en
dorpelingen op prentbriefkaarten uit het begin van de negentiende eeuw. Kuypers'
topografische kaarten van de besproken gemeenten.
Met aquarellen uit de Atlas van Andries Schoemaker en een katern foto’s van Henri
Berssenbrugge. De historische prent "Den Gantschen tocht uyt 's-Hertogenbosch geschiet op
den XVI XXVIII", op ware grootte als ingenaaide uitslaander. Als unica een uitslaande
vogelvluchttekening op groot formaat van de buurschap Kasteren bij Liempde rond 1500 en
gedetailleerde perspectieftekeningen van de belangrijkste typen schuren.
Het wordt een kwalitatief hoogwaardig boek. Zo heeft het boek een linnen band, is het
genaaid en voorzien van kapitaalbandjes en een stofomslag. Op onze website
www.picturespublishers.nl kunt u ook een aantal afbeeldingen zien die een indruk geven
van de opmaak. Verder is het boek al daar te reserveren.
Mocht u meer informatie willen hebben, laat het ons dan weten, wij zullen u er graag bij
helpen (bijvoorbeeld als u andere afbeeldingen zou willen gebruiken).
Met vriendelijke groeten, Corné de Keijzer. Boek/Design Pictures Publishers, Polstraat 52,
4261 BV Wijk en Aalburg Telefoon 0416 - 69 55 08 Mobiel 06 51 78 05 57
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