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Dinsdag 17 januari 2023, 20.00 uur
Lezing in Carolus, Oranje Nassaustraat
‘Vliegveld Welschap;
van vliegwei tot tweede luchthaven
van Nederland’
inleider Wil Coolen
De geschiedenis leert ons dat veel technologische ontwikkelingen zijn voortgekomen uit militaire ambities. Dat geldt ook voor de luchtvaart.
De Eerste Wereldoorlog bracht niet alleen de
ontwikkeling van de tank voort, maar ook de
luchtvaart kreeg er een voor de toekomst-bepalende impuls door.
In Nederland werd het eerste militaire vliegveld
gevestigd nabij Soesterberg. Het vliegveld was
de bakermat van de militaire luchtvaart in Nederland; in 1913 maakte de Luchtvaartafdeling
(LVA) van het leger hier haar eerste vluchten.
De mogelijkheden die het vliegen biedt wordt
ook opgemerkt door de civiele wereld.
De eerste internationale tentoonstelling op het
gebied van de luchtvaart wordt in 1919 in Nederland gehouden op een terrein in AmsterdamNoord.
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Vervoer van post en goederen zijn aanvankelijk
de toepassingen van de luchtvaart, maar al snel
volgt ook het vervoer van passagiers.
Albert Plesman richt in oktober 1919 de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland
en Koloniën N.V. (later KLM) op.
Op 17 mei 1920 opent de KLM haar eerste lijndienst: de luchtlijn Amsterdam – Londen.
Schiphol doet dienst als landingsplaats voor
Amsterdam. Dat jaar zijn er 440 passagiers.
Luchtvaartterrein Eindhoven
4 juli 1924
In een geheime raadsvergadering van de Eindhovense raad wordt het plan onthuld voor de
aanleg van een stedelijke luchthaven.
De aanleg start op 26 mei 1931 en in 1932 volgt
de opening van wat dan heet ‘Luchtvaartterrein
Eindhoven’.
De luchtvaart ontwikkelt er zich voorspoedig met
onder andere internationale vluchten. Maar met
de Duitse inval van 10 mei 1940 komt er abrupt
een einde aan.
Het veld wordt gevorderd voor militaire doeleinden en dat militaire primaat duurt voort tot op
de dag van vandaag. Na de bevrijding komt het
vliegveld in handen van de Britten die het in
1952 overdragen aan de Koninklijke Luchtmacht.

Opening vliegveld Welschap
Op 10 september 1932 kregen de
oudste inwoners van Eindhoven en
omgeving een vlucht aangeboden per
KLM-vliegtuig.
(foto: Eindhoven in beeld)

In de jaren ’60 komt het burger-medegebruik
schoorvoetend op gang en ook de luchtvloot van
de NV Philips heeft er zijn thuishaven.
In 1984 wordt een geheel vernieuwd vliegveld
geopend waarvan het militaire deel de naam
‘Vliegbasis Eindhoven’ draagt en de oude benaming ‘Vliegveld Welschap’ wordt vervangen door
‘Eindhoven Airport’.
Dan komt er voor het burgergebruik een gestage
groei op gang die leidt tot een stormachtige ontwikkeling die uitmondt in de tweede luchthaven
van Nederland.
In de lezing wordt het verhaal van
‘Luchtvaartterrein Eindhoven’ en ‘Fliegerhorst
Eindhoven’ tot ‘Vliegbasis Eindhoven’
en ‘Eindhoven Airport’ verteld, ondersteund met
veel beeldmateriaal.

Heemlid Wil Coolen doet dit alles deskundig uit
de doeken op 17 januari.
Maak het mee!
2023
inzet Weerderheem voor de cultuurhistorie
Fantaseren over een nieuw jaar is aantrekkelijk.
Fors daarop inzetten met ‘voorspellingen over
het einde van het aardse leven’ trekt altijd aandacht.
We kennen allen Michel de Nostredame
(Nostradamus 1503-1566),
de Franse apotheker en
astroloog, die de auteur is van
Les Prophéties (1555).
Zijn omvangrijke voorspellingen (centuriën) in die
uitgave bestaan uit 3525
vierregelige verzen.
Nog altijd tracht men zijn
voorspellingen te betrekken op
de actuele toekomst.
Onderneem geen moeite: voor Valkenswaard zit
er niets concreets in zijn ‘profetisch vat’.
En recente voorspellingen?
NASA wetenschappers hebben laten weten dat
de mens op 16 maart 2880 in de problemen zou
kunnen komen.
Een asteroïde genaamd ‘1950 DA’ zou met de
aarde kunnen botsen; maar die kans achten zij
echter slechts 0,3 procent.
Verder zijn er niet meer zoveel lopende
‘menseinde-voorspellingen’.
Toch nog wat gevonden:
De Surinamer Orlando Edgar Bottenbley
(Paramaribo, 1951) heeft in 2010 voorspeld dat
het vóór 2032 gedaan is met ons.
De Engelsman Isaac Newton (1643–1727) heeft
voor het einde 2060 in de boeken staan.

En de Amerikaan Timothy F. (Tim) LaHaye
(1926-2016) kan ook nog gelijk krijgen met zijn
voorspelling: tussen 2028-2048.
Maar de voorspelling van de ‘eindafrekening’
heeft veel minder aandacht dan in de vijftiger en
zestiger jaren van de vorige eeuw.
Toen waren er vele en werden we bij voortduring
door menig wijzerik herinnerd aan een spoedig
einde van de mensheid.
Die verminderde aandacht van nu ligt niet aan
de eschatologische (eindtijd in de ogen van de
religies) benadering al is de geloofsbeleving in
onze contreien aan het minderen.
De bijbel, koran enz. worden nog steeds en ook
nu onverminderd bestudeerd en geinterpreteerd.
Nee, in de zestiger jaren namen we afscheid van
privé-voorspellingen.
We gaan (wereldwijd) wetenschappelijk aan het
werk met ‘voorspellingen’. De situatie en toekomst van ons bestaan wordt uitbundig nauwkeurig bestudeerd.
Maar . . ., stevig aangejaagd door activistische
groepen, met als gevolg dat elk natuurgebeuren
en elk menselijk ‘fout-veronderstelde’ handelwijze wordt opgeblazen tot ‘doemdenken’.
Voorspellingen worden dus activistischer en met
mondiale reikwijdte.
Dat begint met de (Europese) Club van Rome
(1968) met het rapport ‘Grenzen aan de groei’
(1972) waarmee binnen enkele tientallen jaren
‘een einde aan de natuurlijke voorraad’ wordt
voorzien. Belangrijkste doelstelling van de Club:
‘het onderzoeken van de kwantitatieve en
kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen,
vervuiling), uitgewerkt in een zogenaamd
wereldmodel.’
Niet zo’n succesvol resultaat als je nú kijkt naar
de voorradige grondstoffen (delfstoffen) en de
voedselvoorziening. De mens richtte en richt zich
op andersoortig basismateriaal en gewijzigde
productiemethoden.
Maar natuurlijk: de voorspelling ‘Grenzen aan de
groei’ is en blijft in wezen correct omdat voortdurende toename van mensen en economische
groei onhoudbaar is onder een ‘business as
usual-model’. Dat zeggen we zo ongeveer al
sinds er mensen bestaan.
Het laatste decennium, ook in 2022, kon (mocht)
je een relativerend geluid in deze bijna niet laten
horen.
Met ‘meer neutrale opvattingen uit het midden’
Lijk je een lachertje te worden.
Deze polarisatie, vooral in onze Nederlandse
samenleving, maakt het lastig (en dat geldt voor
iedereen) om een uitgebalanceerde en verstandigere koers aan te houden.
Zal dit in 2023 nog toenemen?

Na de Club van Rome volgt een keur van
‘desastreuze’ ontwikkelingen.
Denk aan het broeikaseffect in de jaren tachtig
met het gat in de ozonlaag (jarenlang discussie),
de zure regen, tsunami, de ontbossing,
de monoculturen, de veranderingen in milieu,
vermindering van biodiversiteit, enz.
We beleven, terecht of niet, elk opgeroepen
verdoemd gebeuren als dé grootste uitdaging
waarvoor de mensheid staat.
Voor 2023 staan er hiervan nog verschillende op
de rol.
We zijn nu vooral alert binnen het item klimaatverandering die mogelijk ‘ons einde’ dichterbij
brengt. Overigens, het klimaat verandert door de
eeuwen en millennia heen, bij voortduring.
Positief aan dit alles? Het lijkt erop dat we als
mens bewuster leven.
Beginnen we daar 2023 mee?
De wereldvraagstukken zullen dagelijks blijven
terugkeren in de media en onze gesprekken.
Toch willen we ons persoonlijke leven en de
gemeenschap om ons heen onbezorgd en
gelukkig zien en niet verloren laten gaan onder
het ‘verdoemgeweld’.
We zijn optimist en gaan op positieve wijze het
nieuwe jaar in!
Als heemlid gaan we in 2023 gewoon door met
het koesteren van de cultuurhistorie.
Van welke activiteiten zijn we al verzekerd?
Jeanne schotelt het lezingenprogramma van
2023, voor zover vastgesteld, aan ons voor.
Lezingen en heemreis 2023
*17 januari
Wil Coolen
‘Eindhovense luchthaven bestaat 90 jaar en dat
komt door Anton Philips;
van vliegwei tot 2e luchthaven van Nederland’
*14 februari
Aad Engelfriet
‘Heksenvervolging in Z.O. Brabant’
*21 maart
Algemene Ledenvergadering
Na de pauze: Sjef Tooten
‘In het stroomgebied van de Dommel’
*18 april
Wil Peels
‘Het ontstaan en de geschiedenis van de
gehuchten Achterste Brug en de Keersop’
*16 mei
Martien Rasenberg
‘Hoe en waarom Begijnhoven ontstonden’

*19 september
Ad Maas
‘De geschiedenis van de Romeinen’
*23 september
Heemreis Duitsland ‘Romeinse stad Jülich’
(nabij Aken)
*17 oktober
*21 november

volgt
volgt

*19 december
Verrassingsavond
film ‘Teutenfamilies Gelukszoekers’
Expositie NSM
(Nederlands Steendruk Museum)
‘Uit het wonderland
De magie van het oosten’
De tentoonstelling
brengt een nieuwe kijk
op de westerse
verbeelding van het
Oosten en de kunst en
de lithografie van het
sprookje van Aladin tot
de Oriënt-Express.
Met daarbij bijzondere
kunstwerken uit het
Singer-Laren en het
Rijksmuseum.
‘Uit het wonderland’ laat zien hoe kunstenaars
uit het westen vanaf de 19e eeuw een artistieke
invulling vinden voor het Oosten.
Nederlandse kunstenaars als Kees van Dongen
en Marius Bauer illustreren de bekende
vertellingen van ‘Duizend-en-één-nacht’.
Willem Hofker en Willem Dooijewaard brengen
de schoonheid van Nederlands-Indié in beeld.
Soms is dat op realistische wijze, soms met
oosterse stereotypen in de verbeelding.
Contributie 2023
De penningmeester wrijft in zijn handen.
Hij is blij met de binnenkomende
betalingen.
De contributie voor 2023.
Het lidmaatschapsgeld dat de leden de
vereniging schuldig zijn bedraagt € 32.50.
Nog niet betaald?
Maak dan svp dit bedrag over naar de
penningmeester.
Rekeningnummer: NL82RABO0108210324
t.n.v. pennm HKK.

Herdenking Rampjaar aflopend

BHIC’s oudste foto

Het Platform Rampjaarherdenking sluit het herdenkingsjaar af en wordt opgeheven.
Wel blijft er een informatiesite
www.rampjaar1672.info in de lucht en een
aantal exposities lopen door tot voorjaar 2023.
Veel vestingsteden
hebben ook nog
plannen voor het
nieuwe jaar.

Het BHIC ontvangt regelmatig historische stukken die voor de toekomst bewaard worden.
Nu gaat het om een foto (170 jaar oud) uit de
collectie van de vooraanstaande familie De Jonge
van Zwijnsbergen.
Een bijzondere daguerreotypie; dat was tussen
1836 en 1860 de manier van fotograferen.
Meer informatie over het begin van de fotografie? Zie de heeminfo van mei 2022.
De Bossche fotograaf Lambertus van den
Wildenbergh maakte deze foto.

Er staan herdenkingen
op stapel, o.a. in
Kijkduin en Naarden.

Bijna alle provincies en meer dan negentig
vestingsteden hebben deelgenomen, met tientallen exposities, manifestaties en concerten met
als thema ‘1672’.
Met grote toeloop van belangstellenden.
De zevendelige docuserie van de NPO trok
650.000 kijkers.
In de Maand van de Geschiedenis (oktober)
alleen al waren er landelijk meer dan 600 activiteiten; meer dan twintig boeken werden uitgegeven met én nieuwe data én een nieuw
perspectief.
Zo spreekt men in katholiek Brabant niet alleen
van het Rampjaar maar ook van het Jubeljaar . .
Waarom zo’n succes?
Dat ligt o.a. aan de actualiteit.
Het jaar 2022 hebben veel Nederlanders ervaren
als een aaneenschakeling van rampen, een echt
‘rampjaar’.
Komend uit de corona-ellende zijn de klimaatverandering, de energiecrisis, de boerenperikelen en de Oekraïne-oorlog dagelijkse kost in
het alledaagse leven.
Net als nu in Oekraïne werd ons land in 1672
overvallen door een machtige vijand, speelde
oorlogspropaganda een grote rol en verkeerde
de bevolking in een moeilijke en soms
uitzichtloze positie . . .
De Rampjaarherdenking is nog niet geheel
gedaan.
De Fransen verlieten ons land pas eind 1673 en
de oorlog ging door tot de Vrede van Nijmegen
in 1678. Daarom is er in in 2023 aandacht voor
de Zeeslag bij Kijkduin, het Beleg van Maastricht
en de Bevrijding van Naarden, om maar wat te
noemen.
Een aantal exposities lopen nog, o.a. in Kasteel
Amerongen; en er zijn onderwijsprojecten.
Vanaf nu . . . meer weten?
Je kunt terecht op de website
www.rampjaar1672.info.
Voor de Weerderheem-digileden hangt de laatste
Rampjaar1672-nieuwsbrief aan deze mail.

Wat zie je?
Een spiegeltje in
een lijstje met
afgeronde
hoeken, afgezet
met een
goudkleurig of
een gouden
randje. Het
geheel zit in een
groter lijstje
gevat, dat
donkerbruin is en
vierkant. De
randen zijn wat
slordig afgewerkt met zwarte band.
Op de achterkant staat op de beschrijving dat
het gaat om jonkvrouw Adriana van Zwijnsbergen geboren Gelinck. Haar geboortedatum is 23
mei 1799.
Voor de mode-verlustigde heemleden . . .
De dame is gekleed in een japon met wijde rokken en een strak dichtgesnoerd bovenlijf dat
rondom haar hals afgewerkt is met kant.
Haar hoofd is eveneens getooid met kant, zo
lijkt het.
Toch nog even over Louis Daguerre (17871851) en zijn foto-art.

Daguerreotypie is zijn
vroegste fotografische
methode in 1839 door
de Franse overheid
aangekocht. Daguerre
wordt sindsdien als de
uitvinder van de
fotografie beschouwd.
(Hoewel: Nicéphore
Niépce maakte al
eerder foto's. Zie Heeminfo mei)
Bij daguerreotypie wordt een gepolijste,
verzilverde koperen plaat gebruikt. Deze wordt
lichtgevoelig gemaakt met jodiumdampen.

Na het belichten (maken van de foto) en vervolgens blootstellen aan kwikdampen (ontwikkelen) ontstaan positieve beelden (maar wel in
spiegelbeeld).
Het beeld wordt gefixeerd in een zoutoplossing
en daarna afgespoeld met water.
Deze beelden waren destijds gedetailleerder dan
de eerdere procedures.
Doordat er geen negatief wordt gebruikt, is het
niet mogelijk om meerdere afdrukken te maken.
Elke daguerreotypie is daardoor uniek. Maar ook
een peperduur procedé.
In de jaren 1860 verdween de daguerreotypie
van het toneel. Vanaf dat moment werd
gebruikgemaakt van de calotypie, de voorganger
van het fotograferen met een negatief.
Pas in 1888 werd met de uitvinding van de rolfilm
door de firma Kodak fotografie voor iedereen bereikbaar (maar dat wist je al).

Periodiekske
We beginnen maar eens stevig in het nieuwe
jaar! Met ’t Periodiekske van januari 2023.
‘Het drama te Valkenswaard’ luidt de titel.
Geschreven door Henk van Mierlo.
Het is precies een eeuw geleden, dat dit
‘amoureuse’ drama plaatsvond: 4 januari 1923.
Plaats van handeling (plaats delict): bosperceel
Hutbos tussen Valkenswaard en Leende (aan de
Leenderweg) nabij landgoed Valkenhorst.
Om wie het draait? Om Mathijs Desmet.

Mathijs Desmet (1886-1967)
c.a.1925 (RHCe, fotonr. 145163)

De Nieuwsbrief van het BHIC
hangt aan de mail
Met interessante verhalen en filmpjes. Daarvoor
moet je ‘doorklikken’ op de titels of
afbeeldingen.
De Nieuwsbrief van Brabants Heem
aan deze mail
Koerier 95 van Brabants Heem
De Koerier verscheen in december.
Aan deze mail toegevoegd.
Met een aantal in het oog springende artikelen.
Ten eerste natuurlijk het verslag over het 75
jarig jubileum van Brabants Heem.
Met daaraan de beschrijving van het speciale
boek dat Brabants Heem uitgegeven heeft.
Titel: ‘Tradities in Brabant’. De nadruk ligt hierin
volledig op het immaterieel erfgoed.
Daarnaast het verslag over de bijeenkomst voor
alle heemkundekringen in Deurne. Daar vond de
presentatie plaats van de uitgave en minitentoostelling ‘Beelden met een verhaal’.
Initiatief van de ‘Brabantse Hoeders’.
Van elke ‘woongemeenschap’ in Brabant is een
beeldbepalende afbeelding (concreet: een lokaal
beeld) met een omschrijving opgenomen.
Die geven een aanduiding van de identiteit.
Deze boeken staan (of komen) in de heembieb
van Weerderheem.

Drentslamp
Eindhoven

Het is een intrigerende
gebeurtenis met een zwoele aanloop met
elementen van (vermeende) liefde, passie,
jaloezie, leugens en onbezonnenheid; maar ook
met een verrassend en ijzingwekkend einde met
juridische scherpslijperij, mogelijke meineed en
juridische koppensnellerij.
Waarschuw je geliefden!
Als je aan dit verhaal begint, lees je het in één
adem uit en heb je nergens anders tijd voor.
Het lijkt en leest, oneerbiedig gezegd, als een
doktersromannetje, maar dan op een ander
niveau én écht gebeurd!
En wetenschappelijk verantwoord!
Laat dat maar aan Henk van Mierlo over.
Veel plezier!
Het Periodiekske is een papierenboekje dat naar
je toekomt. Deze mail loopt erop vooruit.
Drie Koningen 6 januari
Deze viering is gebaseerd op de bijbeltekst
(Matteus):
‘Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea,
onder koning Herodes, kwamen er magiërs uit het
oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de
pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben
zijn ster zien opkomen en wij zijn hier om hem te
huldigen.’

Je weet wellicht nog hoe dit afloopt.
Met de kindermoord (onschuldige kinderen)
waaraan de religie op 28 december aandacht
heeft besteed. Drie Koningen is gestationeerd op
komende vrijdag 6 januari. Zo je wil met andere
benamingen: Epifanie of ‘Aanbidding der Wijzen’
bv.

(Och ja, anderen zeggen: Caspar was een jonge
blanke man uit India, Melchior komt uit Perzië en
was van middelbare leeftijd, en Balthasar heeft
een donkere huidskleur en en is een wat oudere
man uit Babylon. Je mag alle kanten uit denken)
De namen van de drie magiërs.
Ze verschillen van naam per taalgebied.
Grieks: Apellius, Amerius en Damascus;
Hebreeuws: Galgalat, Malgalat en Sarathin.
In Syrië: Larvandad, Goesjnasap en Hormisdas.
Wij gebruiken namen, die mondiaal het meest
beroemd zijn geworden, de verlatijnste Perzische
namen: Caspar, Melchior en Balthasar.

Driekoningen vieren/zingen
Maar dan wel zestig jaar geleden, in 1963,
voor de Nicolaaskerk
Toen kenden we nog witte sneeuw en een zwarte koning
Caspar. (Beeldbank Weerderheem)

De betiteling Drie Koningen dateert van de 3e
eeuw (legt relatie met het boek Psalmen O.T.).

En ook ‘Openbaring van de Heer’, in het Grieks
Theofanie. Kinderen die op 6 januari geboren
werden gaf men ooit de naam van het feest mee:
Theofano, Theofanou, waaruit de nu vaak gebruikte naam ‘Tiffany’ ontstond.
In de bijbel blijft het bij de geciteerde summiere mededeling. Dus heeft men er, in de eerste
eeuwen met name, lustig op los gefantaseerd.

Nog wat. Ze zouden 20 (Caspar), 40 (Melchior)
en 60 jaar oud (Balthasar) zijn geweest, om
daarmee de levensperioden van volwassenen te
symboliseren.
Zo’n dertien eeuwen lang is de ‘performance van
de drie’ ongewijzigd. De enige uitzondering is
Caspar, die in de afbeeldingen ‘getint’ begon
maar na 1600 (de westerse wereld kreeg meer
te maken met Afrika door de slavenhandel) echt
zwart werd. (Rond 1300 zien we al een zwarte
‘bediende’ in de karavaan verschijnen om de
mondiale vertegenwoordiging te benadrukken.)

Over het aantal bv. Drie is het uiteindelijk
geworden, maar het had ook een hele karavaan
met filosofen of voorspellers kunnen zijn.
Het woord ‘magiër’ van Matteus is afkomstig
van magi (μάγοι / magoi), Chaldeeuws; de naam
die de Grieken gaven aan de priesters van
het Zoroastrisme (nog bestaande Perzische
religie) en die toekomstige gebeurtenissen kunnen voorzien. Het kan ook van maghdim komen,
een Chaldeeuwse term die 'wijsheid' en 'filosofie'
betekent. Je kiest maar.

Allerlei gebruiken en vooral veel spreuken/
gezegden zijn voortgekomen uit dit kerkelijk
feest.
En kunstzinnige afbeeldingen (met name
schilderijen) zijn er legio.

Gelukkig Nieuwjaar

Er komen drie dure cadeaus op de proppen:
goud, wierook, mirre. Dat hangt vol symboliek.
Goud past bij een koning; met wierook brengt
men het kind goddelijke eer toe, en mirre, een
balsem waarmee doden werden afgelegd, is een
toespeling op zijn dood en de sterfelijkheid.
De drie mannen komen uit de toen bekende
‘windstreken’; representanten van alle volken.
Een van de drie heeft daarom een donkere later
zwarte huidskleur: Caspar. Alhoewel . . . in bv
Spanje was Balthasar donker gekleurd. ‘Was’?
Ja, want men heeft daar enkele jaren terug de
‘zwarte-Balthasar-discussie’ gestart, gelijk aan
de ‘Zwarte-Piet-discussie’ bij ons.

Carbidschieten in Valkenswaard als
alternatief voor vuurwerk; foto Gert Budding, ED 2020
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