
Nieuwsbrief BHIC Bericht niet goed weergegeven? Bekijk het hier. 
 

 

"Een jaar om trots op te zijn!" 🎄 

De kerstboom schittert in onze centrale hal. Veel collega’s hebben hun kamer in kerstsfeer 
gehuld. Laatst vroeg iemand mij: “waar ben je nou het meest trots op als je dit BHIC jaar nog 
eens de revue laat passeren?” Dat zorgde meteen voor keuzestress, want dit jaar stond ból 
van bijzondere momenten en activiteiten.  
   

 
Neem nou de Vuelta die onze Citadel koos als startlocatie in ’s-
Hertogenbosch. Of BrabantinBeelden, dat na één jaar al veel oude 
films rijker is en onlangs twee nieuwe partners heeft mogen 
verwelkomen. Ook denk ik aan onze podcast, een gloednieuw kanaal 
dat al veel luisteraars aan zich weet te binden. En niet te vergeten ’t 
Kerstdepot, waar we met collega’s dwars door onze organisatie aan 
hebben gewerkt. Laat je daarom tot kerstavond nog elke dag verrassen 
op een bijzonder stukje Brabantse geschiedenis.   
Ik wens je fijne feestdagen en tot in 2023!  

   
Margot America, redactie  

 

  

'Selfie' van 170 jaar 

Regelmatig krijgen we interessante 
historische stukken. Dit keer kregen we 
van een nazaat van de familie De 
Jonge van Zwijnsbergen een unieke 
daguerreotypie. Het is een oude 
portretfoto van jonkvrouw Adriana van 
Zwijnsbergen, gemaakt door de 
Bossche fotograaf Lambertus van den 

Nieuwe bronnen 
november online 

Dagelijks worden nieuwe gegevens 
toegevoegd aan onze zoekmachines. In 
dit overzicht zetten we alle bronnen op 
een rij die onlangs online zijn gezet en 
waar je bij je onderzoek wellicht goed 

gebruik van kan maken.  

 



Wildenbergh. Het is zonder meer de 

oudste foto uit onze fotocollectie!  

 

"We duiken volop in deze feestmaand" 

"December, de maand vol nostalgie en herinneringen. In 
deze podcast gaan we op zoek naar dat ultieme 
decembergevoel. Met een commerciële Sinterklaaskrant uit 
1937, 'n filmpje van de wasmand vol cadeaupapier en 
professor Ad Vingerhoets legt uit waarom we zo dol zijn op 
deze decembermaand."  
   

Marilou Nillesen, host van Het geheugen van Brabant  

 



 

Beste verhalen deze maand 
 

Puzzelstukjes van een onbekend leven  
Het begint met een foto van vijf kinderen: vier 
meisjes en een aandoenlijk jongetje van twee 
of drie. Dit jochie zit dan ondergedoken bij de 
familie Van de Donk in Den Dungen. In 
tegenstelling tot zijn ouders overleeft hij de 
oorlog. Maar als hij op 52-jarige leeftijd 
overlijdt, laat hij zijn gezin met veel vragen 
over de oorlogstijd achter.  

 

De kerststal opzetten  
Als de goedheiligman weer terug naar Spanje 
is, wordt het tijd om de dozen met 
kerstspullen van zolder te halen. Het leukste 
om tevoorschijn te halen is misschien wel de 
kerststal: vaak gaat deze over van generatie op 
generatie (met filmpje!).  

Eén herbergier tegen Haaren  
Op 13 april 1844 wordt er namens herbergier 
Everhardus Hendriks een proces-verbaal 
opgemaakt tegen een hele rits met mensen. 
Vijf dagen eerder hadden zij onder leiding van 
Gerard Kuijpers het hele huis van Everhardus 
en zijn vrouw leeggeroofd. (Bijdrage: W. 
Donders)  



 

De ideale garage voor mijn Trabant 
"Het was laat in september 1965 rond 
etenstijd dat Janus van Wijk, mijn buurman, 
nog een mandje gras ging maaien bij mij in de 
buurt. Hij kwam naar mij toe omdat hij al 
langer met een vraag rondliep." (Bijdrage: 
Gerard Veltman) 

Terug naar die winters van toen  
Vroeger waren de winters kouder dan 
tegenwoordig. Tijdens de koude winter van 
1962/1963 vroor het op sommige plekken wel 
drie maanden na elkaar. Je ademde wolkjes en 
de verse sneeuw knisperde onder je schoenen 
als je over straat liep.  

 

'Spierke trekken'  
"Het versturen van kerstkaarten is nog steeds 
populair. Vroeger werden de kaarten bij ons 
zonder enveloppe na de feestdagen met 
'spierke trekken' verloot onder de kinderen. Bij 
de verzameling zaten zakelijke visitekaartjes, 
maar daar hadden we geen belangstelling 
voor." (Bijdrage: Rini de Groot)  

Oude oorkonde van een lieve tante  
Het BHIC kreeg een oude oorkonde van een 
schenker, die het document had geërfd van 
zijn tante. Maar wat staat er op het 
perkamenten document uit 1499 geschreven?  

 

Geweldadigheden rond gansrijden  
Het was een eigenaardig gebruik; een 
folkloristisch volksspel waarbij vrijgezelle 
mannen, rijdend op een paard, aan de kop van 
een gans moesten trekken. Er zijn maar weinig 
geschreven bronnen over terug te vinden. 
Totdat vrijwilliger Adriaan van den Akker het 
Oud Rechtelijk Archief van Berghem 
opensloeg.  

  



  

Vragen over Vroeger? Ga naar www.bhic.nl 
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