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Nieuwsbrief nummer 10 A, oktober 2017.
Mededelingen:
- Lezing in de heemkamer op donderdag 2 november a.s.:
Geschiedenis van het Sint Willebrordusgilde Heeswijk en het Sint Barbaragilde Dinther.
Beide gilden hebben een eeuwenoude geschiedenis.
In Dinther bestonden er in de 15e eeuw meerdere
gildes waaruit het Sint Barbaragilde enkele eeuwen
later ontstaan is.
Het Sint Willebrordusgilde stamt al uit het midden
van de 16e eeuw.
Eind 19e eeuw zijn de activiteiten stilgelegd en in
1963 is het heropgericht.
Bij het Gilde staan tradities en broederschap hoog
in het vaandel.
Er valt veel te vertellen over de rijke historie van beide gildes, zowel van de vroege als van de recente geschiedenis.
De avond wordt gepresenteerd door de beide hoofdmannen: Jan van Eerd van het Barbaragilde en Jan Schakenraad van
het Willebrordusgilde. Ze nemen beiden veel beeldmateriaal mee. Op de foto's zult u vast ook bekenden tegenkomen!
Verder zal er ook materiaal, zoals zilveren schilden, getoond worden.
Aanvang 20.00 uur, inloop voor koffie/thee vanaf 19.40 uur.
- 5 oktober j.l. gaf Jan van Oudheusden een lezing: “Erfgoed van de Brabanders, verleden met een toekomst”

Jan (re) in gesprek met Rien tijdens de
pauze.

Op deze avond haalde Jan van Oudheusden enkele episoden aan uit zijn boek “Erfgoed van de
Brabanders, verleden met een toekomst” dat in 2014 is verschenen.
Natuurlijk ontbrak de glazen boerderij op de markt in Schijndel niet, waarop indertijd veel kritiek
was, maar nu door velen wordt bewonderd en bezocht.
Hij sprak ook zijn teleurstelling over de gesloopte oude Romaanse kerken van Heeswijk en
Dinther uit, die door de voortvarendheid van de 19e eeuw moesten worden vervangen door de veel
grotere Neo-Gotische kerken. Gelukkig zijn er nog wat foto’s en een enkele tekening van.
Een bijzondere vondst was een pot uit de Romeinse tijd, die in Cuyk gevonden was en waarin
naast een muntschat ook peperkorrels zaten, die uit het verre India kwamen. De handel reikte toen
al erg ver.
Brabant telde ooit 300 kastelen, waar van er nog 30 over zijn.
Het Heeswijkse kasteel heeft met de tijd steeds aanpassingen ondergaan, waarbij zelfs een keer
Neo-gotiek is toegepast. Baron Willem wilde er weer een Middeleeuws kasteel van maken , maar
het werd vooral 18e eeuws.
Zo is er ook het Heeswijkse tafelblad uit ongeveer 1520, dat in de Abdij van Berne ligt. Dat is het
enige Middeleeuwse tafelblad met Bijbelse voorstellingen.
Ook de bijzonder mooie kromstaf uit 1534 die Coenraad van Malsen had laten maken ligt er. Het
heeft de vorm van een toren.
Ook het oksaal van de St.Jan van Pieter Saenredam kwam aan de orde. Dat uit de kerk weg moest
omdat die het zicht op het nieuwe hoofdaltaar ontnam. Onderdelen van dit altaar zijn
tegenwoordig te zien in de kapel van het kasteel.
Het oksaal heeft nu een prominente plaats in de “National Gallerie” in Londen.
Gelukkig heeft men toen ingezien dat onze monumenten voortaan beter beschermd moesten
worden en is de Monumentenzorg opgericht. Tenslotte was er nog even aandacht voor het
gehucht Loon met zijn zandpaden en langgevelboerderijen. (Tekst en foto’s : Peter Kriele)

Graag tot ziens in de Heemkamer.

