
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  026 – DECEMBER 2015 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Beste mensen, 

 

De meest 

omvangrijke 

activiteit, de slagroom 

op de taart van dit 

jubileumjaar, de 

tentoonstelling  

‘Rosmalen 1200’ is  

al weer achter de rug.  

Er was zo’n maand  

of 10 intensief aan 

gewerkt en naar toe 

geleefd en dat was te zien ook. De borden met 120 grote Rosmalense gezinnen 

zagen er piekfijn uit; 

allemaal bekleed met 

mooie nieuwe stof en 

de foto’s weer netjes 

op speciaal foam 

geplakt en 

aangebracht in een 

precies raamwerk.  

De maquettes van  

dhr. Cor Verstegen 

mochten natuurlijk 

niet ontbreken in  

deze tentoonstelling.  

Ze waren allemaal 

aanwezig, ergens in 

de dertig stuks. Er was 

nog een gedeelte 

ingevuld met spullen 

uit de jaren ’50 – ’60, 

zoals huishoudelijke 

gebruiksvoorwerpen, 

speelgoed en een 

verzameling 

fototoestellen.  

De bezoekers (net geen 

700) waren eigenlijk 

allemaal vol lof.  

Er waren er zelfs die in 

de laatste week van 

oktober, meer dan één 

keer de studiezaal van het Rodenborch binnen gelopen zijn om te kijken.  

De herkenning, het herinneren en het ontmoeten was dan ook van hoog niveau.  

 

De fotoprijsvraag leverde toch wel wat problemen op, wat ook bleek uit het 

aantal maar gedeeltelijk ingevulde formulieren. Uit het aantal juist ingevulde 

antwoorden, konden we drie personen blij maken met een jaar gratis 

lidmaatschap van 

onze mooie 

vereniging, een 

bierpakketje Van 

ons Eygen en een 

pet van Rosmalen 

1200. Toevallig 

waren het 

allemaal dames, te 

weten Ria Voets, 

Sjan Bouwman en 

Ria Pennings.  

Met het uitreiken 

van de prijzen 

werden er 

eigenlijk meteen weer herinneringen opgehaald. Leuk wat zo’n tentoonstelling 

allemaal teweeg kan brengen! 

 

Helaas is zo’n tentoonstelling niet elk jaar haalbaar, daarvoor is het te 

arbeidsintensief voor ons aantal vrijwilligers. Wel liggen er al weer enkele 

ideeën klaar voor over een paar jaar.  



Woensdagavond 11 november 

(11-11) stond in het teken van 

het ontstaan van het 

georganiseerd Rosmalens 

carnaval. Een lezing die gegeven werd door 

dhr. Theo van der Plas. We hadden een mooi 

aantal toehoorders, bijna allemaal Rosmalense 

mensen en alles bij elkaar leverde dat een 

gezellige avond op. Ook weer met de nodige 

herkenning en herinneringen. 

 

Dan hebben we nog één middag in het verschiet; de oudejaarsborrel op 27 

december in De Boerderij. Daar zullen we gaan terugkijken op een enerverend 

jaar en proosten op het jaar wat komen gaat; een jaar waarin we de versnelling 

een tandje lager zullen zetten, we kunnen tenslotte niet blijven pieken. Maar 

wel een jaar waarin we weer 

iets moois zullen gaan 

neerzetten en eigenlijk het 

Rosmalen 1200-gebeuren  

pas écht gaan afronden.  

De uiteindelijke kers op de 

taart zal het reeds lang 

besproken boek ‘Rosmalen 

1200’ worden. Er zullen 

verschillende personen hun 

schrijverskunsten (gaan) gebruiken, om zo samen tot een mooi geheel te 

kunnen komen. In september moet het klaar liggen voor de drukker, zodat het 

begin november voor verkoop aangeboden kan gaan worden. 

 

Graag ontmoet ik u op zondag 27 december tussen 14.00 en 17.00 uur in  

‘De Boerderij’ aan de Pastoor Hordijkstraat. 

 

Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter 

 

Nieuwsbrief 025 – September 2015 

 

Voor het eerst sinds het bestaan van ons tijdschrift komen er dit jaar maar drie 

Rosmalla’s uit, omdat deze geheel in kleur verschijnen en dat behoorlijk hogere 

kosten met zich meebrengt. Omdat een aantal leden elk kwartaal gewoon een 

Nieuwsbrief zou willen ontvangen, was er door het bestuur besloten de leden, 

waarvan wij een emailadres hebben, ook dit kwartaal een Nieuwsbrief te sturen. 

Jammer genoeg liep dat een beetje anders dan gepland. Door alle drukte rond 

onze grote tentoonstelling kwam die september-Nieuwsbrief uiteindelijk pas op 

11 november via mail naar U toe. Onze excuses daarvoor, temeer omdat dat 

ook nog eens een versie was die voor een printer was bedoeld. 

 

Onze trouwe website-bezoekers zullen ons deze omissie wel vergeven, want  

die konden, dankzij het vlotte handelen van onze webmaster Frans van den 

Bogaard al vanaf 6 oktober de actuele Nieuwbrief op de computer raadplegen 

via: http://www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/nieuws-brief 

 

 

Ad Hermens komt met een nieuw boek over de Tweede Wereldoorlog 

 

In januari 2016 zal opnieuw een 

boek van onze oud-Rosmalenaar 

Ad Hermens worden uitgebracht 

met verhalen over 15 Glider-

toestellen die op 19 september 

1944, één dag voor de bevrijding 

van Eindhoven, voortijdig in de 

dorpen van de Meierij moesten 

landen. Waar men tanks vanwege 

het enorme risico’s op voltreffers 

wel omschreef als “Rijdende 

doodskisten” kregen de Gliders al 

snel bijnamen als “Vliegende 

doodskisten” of “Geruisloze 

vleugels”. Velen kwamen  niet of niet op de door generaal Taylor gewenste 

plaats aan en daarover gaat het nieuwe boek van Ad Hermens. Maar ook over 

de lokale helden die gestrande Glider-bemanningen hielpen ontsnappen aan de 

bezetters. 

Burgemeester Rombouts van ’s-Hertogenbosch is bereid gevonden om een 

voorwoord voor het boek te schrijven en het eerste exemplaar in ontvangst te 

nemen. Een precieze datum voor deze uitreiking was ons bij het maken van 

deze Nieuwsbrief nog niet bekend.   

http://www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/nieuws-brief


‘De Groene Vesting’ maakt de Linie 1629 zichtbaar en beleefbaar 

 

 

Op maandag 23 november werd in Perron-3 het vierde  beeldverhaal van ‘De 

Groene Vesting’ aangeboden aan wethouder Huib van Olden. Het betrof hier 

het beeldverhaal ‘Landschap van de Verwijzing’, het laatste in een serie van 

vier over de landschappen van de Linie 1629 van Frederik Hendrik. De eerdere 

uitgaven van de serie betroffen ‘Landschap van de Ontwikkeling’ (Linie noord-

west), ‘landschap van de Verbeelding’ (Linie zuidwest) en ‘Landschap van de 

Beleving’ (Linie zuidoost). In het vierde beeldverhaal staat de Linie in het 

noordoosten van ’s-Hertogenbosch centraal, voor een groot deel lopende over 

het grondgebied van de voormalige gemeente Rosmalen (zie kaart hierboven). 

 

De bedoeling is dat de ontwikkelde beeldverhalen leiden tot acties die gedragen 

worden door de ‘eigenaren’ van de landschappen. Hier ligt de komende jaren 

ook voor de Heemkundekring Rosmalen een leuke taak om een eigen bijdrage 

te leveren aan het op stapel staande project ‘Erfgoedroute Linie 1629 van 

Frederik Hendrik’.  Wilt u al wat meer weten, neem dan eens een kijkje op de 

website www.degroenevesting.nl  

14 januari 2016: Erfgoedcollege: ‘Gemeynt, gemeente en gemeenschap’ 

 

Dr. Hein Vera (bij de Heemkundekring Rosmalen bekend door een tweetal 

artikelen in ons tijdschrift ‘Rosmalla’) beschrijft de verandering van kleine 

'koninkrijkjes' met lokale machthebbers naar de burgerlijke gemeentes en laat 

zien dat deze burgerlijke gemeentes weer een hele ontwikkeling doorgemaakt 

hebben. Ir. Jolanda Luijten, adviseur-onderzoeker bij het PON, gaat in op de 

Brabantse samenleving en de veranderende rol tussen burger en overheid. Ze 

bespreekt hoe de Brabanders zich voorbereiden op de participatiemaatschappij, 

de ondernemende burgers in deze tijd. 

 

Deze lezing wordt gehouden op donderdag  

14 januari 2016 van 14:00 tot 16:00 uur in 

Muziekcentrum De Toonzaal,  

Prins Bernhardstraat 4-6, ’s-Hertogenbosch  

en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd 

is in geschiedenis en cultureel erfgoed. 

De kosten die aan de deelname zijn verbonden 

bedragen  €15,-. 

Aanmelden voor deelname voor 9 januari 2016 

via info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. de titel van 

het college. 

 

 

24 maart 2016: Erfgoedcollege: ‘Beeldvorming van Brabant’ 

 

MSc Sandra Wagemakers, onderzoeker aan Tilburg University, legt uit hoe 

Brabanders in de hedendaagse samenleving uiting geven aan regionale 

identiteit. Zij kijkt onder meer naar de manier waarop jongeren een beeld van 

Brabanders vormen en naar het uiten van regionale identiteit op sociale media 

zoals Facebook. Prof. dr. Jos Swanenberg (woonachtig te Rosmalen), adviseur 

bij Erfgoed Brabant en hoogleraar aan Tilburg University, plaatst een en ander 

in historisch perspectief: hoe is de beeldvorming van Brabant en de regionale 

identiteit van Brabanders tot stand gekomen? 

 

Deze lezing wordt gehouden op donderdag 24 maart 2016 

van 14:00 tot 16:00 uur in Muziekcentrum De Toonzaal,  

Prins Bernhardstraat 4-6, ’s-Hertogenbosch en is bedoeld voor iedereen  

die geïnteresseerd is in geschiedenis en cultureel erfgoed. 

De kosten die aan de deelname zijn verbonden bedragen  €15,-. 

Aanmelden voor deelname voor 19 maart 2016 via  

info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. de titel van het college.   

http://www.degroenevesting.nl/
mailto:info@erfgoedbrabant.nl
mailto:info@erfgoedbrabant.nl


Jürgen Pigmans over een opmerkelijke grens tussen noord en zuid. 

 

Tijdens de najaarsbijeenkomst 

van Regio 9 van Brabants Heem 

(waarbij ook Heemkundekring 

Rosmalen als een van de 28 

aangesloten heemkundekringen  

in het Maasland en het Land van 

Cuijk) vertelde Jürgen Pigmans  

te Zeeland over de dwars door 

Nederland lopende ‘frietgrens’.  

 

In het kader van het 200-jarige 

bestaan van de provincie Noord-

Brabant is Erfgoed Brabant op 

zoek gegaan naar de Brabantse 

identiteit, met als ludiek 

uitgangspunt: "Hoe noem je in vet of olie gebakken staafjes aardappel?  

Zeg je 'friet' of 'patat'?" De noordgrens van Noord-Brabant valt namelijk 

grofweg samen met de 'frietgrens': een taalkundige grens midden door 

Nederland. Boven de grote rivieren zeggen mensen 'patat', ten zuiden daarvan 

'friet'. Kort door de bocht gesteld: echte Brabanders zeggen dus friet!  

 

Maar hoe zit het dan dicht aan de frietgrens? Van een uniforme, homogene 

Brabantse geschiedenis is aan de noordkant van de provincie historisch gezien 

geen sprake. Waar het noordwesten van de provincie (grofweg het Land van 

Heusden en Altena) twee eeuwen geleden nog Hollands was, speelt in het 

noordoosten de situatie van de ‘onafhankelijke’ ministaatjes zoals Ravenstein 

en Megen, die vóór de Franse tijd geen deel uitmaakten van Brabant en pas 

daarna definitief bij de nieuwe provincie Noord-Brabant kwamen. Ook 

vormden de gebieden in het noordoosten die wel bij het hertogdom Brabant 

hoorden in de middeleeuwen regelmatig het strijdtoneel van de twisten tussen 

Gelre en Brabant. Met deze speurtocht langs de frietgrens wil Erfgoed Brabant 

stimuleren dat bewoners van dit grensgebied met Holland en Gelderland 

nadenken over de oude posities die deze gebieden eeuwenlang innamen, in een 

tijd vóórdat er sprake was van de huidige eenheidsstaat Nederland. Hoe staat 

het nu met het ‘vriend & vijand’-beeld? Leeft het gevoel dat men Brabander is? 

En zo ja, waaruit bestaat dat gevoel dan? 

 

Een eerste speurtocht langs de Brabantse grens is al op YouTube te zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=TEws9EKxRZk (13 minuten)  

‘Friet of patat’: het is een ludiek voorbeeld.  

‘De Rosbode’ kan ook thuis digitaal worden bekeken 

 

Meerdere leden van onze Heemkundekring Rosmalen ontvangen nooit de 

wekelijkse uitgave van ‘de Rosbode’ omdat ze niet in het verspreidingsgebied 

wonen. Nu is het echter toch mogelijk dit prachtig 

verzorgd blad (met vaak extra aandacht voor onze 

Heemkundekring) te raadplegen en wel digitaal in 

het weekend daarop volgend via de website 

www.janenjanmedia.nl Daar kunnen dan ook 

oudere uitgaven van ‘de Rosbode’ achteraf nog 

worden bekeken en de bijzondere verhalen worden 

gelezen, die o.a. door ons heemkundekringlid en 

correspondente Sophie Fleur Verbiesen van de Ven 

speciaal (voor en over ons) zijn geschreven. 

 

 

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.  

 

 
Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens 

https://www.youtube.com/watch?v=TEws9EKxRZk
http://www.janenjanmedia.nl/
mailto:wilmaheem@gmail.com
mailto:info@heemkundekringrosmalen.nl
mailto:penningmeester@heemkundekringrosmalen.nl
http://www.heemkunkringrosmalen.nl/

