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1. Verslag: Excursie klooster en tuin zusters Franciscanessen
Op 22 mei werden 25 leden van onze heemkundekring door Bernard
Vissers verwelkomd in het klooster van de zusters Franciscanessen.
Een rondleiding naar kapel en
kloostertuin stond op het
programma. Op weg naar de
kapel kwamen de foto’s tegen
van de 3 zusters die in Veghel de
congregatie hebben gesticht.
Voor de kapel is een ruimte
ingericht waarin op moderne en
overzichtelijke wijze de
geschiedenis van de kloosterorde getoond kan worden. In de kapel
vertelde Bernard het hele verhaal van
Franciscus, naar aanleiding van een
prachtig gebrandschilderd raam. Ook
wees hij op granaat inslagen in de
kapel. In de kloostertuin werd
stilgestaan bij bomen die gepland zijn
bij een bepaalde gelegenheid. Er was
een heerlijke rust terwijl de tuin
midden in het centrum ligt. In de binnenhof van het klooster wees
Bernard op de vele verbouwingen
die het klooster ondergaan had. Daar
hingen ook een aantal vlaggen
waarop de grondwoorden van de
orde stonden vermeld en afgebeeld.
Ook heeft Bernard zelf een aantal
vlaggen geschilderd. Na afloop van
de rondleiding werden de gasten
ontvangen in de ontmoetingszaal van het klooster en getrakteerd op
koffie/thee met cake. Als dank gaf Bernard een plant aan een zuster
voor het mogen houden van de rondleidingen maar ook als cadeau
“uit eigen tuin” voor het 175 jarig bestaan van de orde. Was een
fantastische rondleiding maar ja dat kan ook niet anders als je
Bernard als gids hebt. Tekst Arno vd Heuvel, foto’s Toine van Erp

2. Memorix Maior
MEMORIX MAIOR
Deze titel is ook de naam van het programma waarmee sinds enkele
maanden foto’s en bidprentjes worden ingevoerd om deze op onze
website te kunnen tonen.
Op de homepage klikt u in de bovenbalk op Collectie en daarna kunt
u zoeken op onderwerp of naam in de bestanden die reeds zijn
ingevoerd.
De werkgroep heeft in de
manier van invoeren
enkele aanpassingen
gemaakt, die interessant
genoeg bleken om op een
bijeenkomst in Tilburg te
worden gedeeld met
medegebruikers van het
programma.
Henk van Wanrooij is
coördinator van onze
werkgroep “Memorix Maior”.
Hij heeft in Tilburg een korte presentatie gehouden waarin hij onze
werkwijze mocht toelichten, dit werd heel positief ontvangen.
Tekst Henk v.d. Voort

3. Fototentoonstelling: “Operatie Market Garden”.
In ons
mededelingenblad
maart/april 2019 hebt u
al uitvoerig kunnen
lezen over onze tentoonstelling.
Een samenvatting volgt hieronder met nogmaals de oproep om ons
te komen helpen. Verder vindt u ook de openingstijden.

“Operatie Market Garden”
Veghel 1939-1959:
MENSEN VAN MOBILISATIE TOT MONUMENT.
Deze titel geeft aan dat de ervaringen van de gewone mensen in de
periode voor, tijdens en na de oorlog centraal staan.
De erven van fotograaf Johan van Eerd hebben ruim 800 foto’s
beschikbaar gesteld.
Samen met Emiel
Verwijst heeft een
werkgroep uit het
bestuur hieruit een
selectie van 75 foto’s
gemaakt. Hiermee
brengen we de
mobilisatie, de oorlog
en oorlogsschade, de
wederopbouw en de
herdenking op
indrukwekkende
manier in beeld.
De laatste foto’s laten
de onthulling van het
Airborne-monument in
1959 zien.
Alle foto’s worden op
een behoorlijk formaat
afgedrukt om de
details goed te kunnen
zien. Naast elke foto,
of cluster, komt een korte tekst uit een van de vele beschrijvingen of
dagboeken die we uit deze periode hebben.
Waar:
In de voormalig meubelzaak van Van Herwaarden, Hoofdstraat 49 in
Veghel.

Oproep:
Het bestuur zoekt een groot aantal leden die als gastvrouw/gastheer
ons willen assisteren tijdens de expositie (15-22 sept) zie ook
openeningstijden). Ook willen wij een beroep op u doen om ons te
helpen bij het inrichten en afbreken van de expositie. 5 Personen
hebben zich reeds aangemeld, daarvoor dank. Exacte taken worden
nog uitgewerkt maar u kunt zich nu al opgeven via:
arno.vd.heuvel@kpnmail.nl. We nemen contact met u op.
Openingstijden expositie:
zondag
15 sept. van
maandag 16 sept. van
dinsdag 17 sept van
woensdag 18 sept van
donderdag 19 sept. van
vrijdag
20 sept van
zaterdag 21 sept. van
zondag
22 sept. van
flyer: Emiel Verwijst, Foto Johan van Eerd

14.30-17.30 uur
13.30-17.30 uur.
13.30-17.30 uur
10.30-20.00 uur
10-30-17.30 uur
10.30- 20.00 uur
10.30-17.30 uur
10.30-17.30 uur.

4 Lezing Jos van Weerden: “Oorlogsarcheologie”.
Hoewel de Tweede Wereldoorlog steeds verder in het verleden komt
te liggen, neemt de belangstelling voor dit tijdvak niet af. Ondanks
het langzaam wegvallen van de laatste veteranen lijkt de
belangstelling alleen maar toe te nemen. Dit zal mede komen door
het ontsluiten van veel bronnen en archieven op het internet,
waardoor het onderzoek naar deze periode steeds makkelijker lijkt te
worden.
Ook de archeologische wereld wordt steeds vaker geconfronteerd
met sporen en vondsten uit
de oorlog, die, in
tegenstelling tot een tiental
jaren geleden,
meegenomen worden in
het lopende onderzoek of
zelfs het hoofddoel van
een onderzoek vormen.
Deze nieuwe tak van
archeologie wordt
doorgaans aangeduid met
de term
“conflictarcheologie”. Een
strakke definitie is niet te geven, het onderzoek houdt zich bezig met
de resten van moderne oorlogsvoering in de breedste zin van het
woord. Hierbij gaat het om onder andere slagvelden uit de tijd van
Napoleon, maar ook concentratiekampen, vliegtuigcrashes en
kazernes uit de Koude Oorlog zijn onderwerp van onderzoek.
De lezing laat aan de hand van praktijkvoorbeelden uit NoordBrabant, Gelderland en Limburg de ontwikkeling van deze discipline
zien. Daarnaast wordt tevens duidelijk gemaakt wat de meerwaarde
van de archeologie voor deze relatief recente periode van onze
geschiedenis kan zijn. Het wordt in ieder geval duidelijk dat we nog
lang niet alles weten….

Jos van der weerden heeft archeologie gestudeerd in Leiden en werkt
sinds 2003 bij het archeologisch bedrijf BAAC in Den Bosch. Hij
heeft zijn twee hobby’s, archeologie en de Tweede Wereldoorlog, de
laatste jaren kunnen combineren in zijn dagelijks werk
Foto en tekst: Jos van Weerden

9 September, 19.30 uur in de Raadzaal, Markt 1
5. Ledenbestand
Nieuwe leden:
Geert v.d. Graaf, Theo en Monique v.d. Biggelaar, Leonie en Toine
v. Erp, Gert v. Mil en Hans v.d. Biggelaar.
Van harte welkom bij onze vereniging. Ledentotaal nu 313.
6 Ontvangen materiaal en documentatie.
In de afgelopen periode ontvingen wij:
-Van Piet van Rijbroek een aantal studie- en praktijkboeken over
bouwkunde.
-Van Adriaan van der Linden zijn nieuwe boek: “Weet je nog meer
van vroeger?”.
- Van Maria van den Boer: Interview met Arnold van den Boer over
Market Garden Veghel van 17 september – 8 oktober 1944.

7. Agenda
9 September: Lezing oorlogsarcheologie door Jos van Weerden (Zie
artikel 4)
Aanvang 19.30 uur. Raadzaal, Markt 1 Veghel.
15 t/m 22 September: “Expositie Market Garden”. ( Zie artikel 3)
8.Prettige vakantie.
Het bestuur van heemkundekring “Vehchele” wenst iedereen een fijne
vakantie toe. Gaat u op reis zorg dan ook voor een veilige thuiskomst.
De Heemkamer is gesloten in de maanden juli en augustus. In
september bent u weer van harte welkom.
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