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Beste leden,

2014 was het jaar met veel activiteiten die een grote wissel hebben getrokken op het 
bestuur en onze vrijwilligers.
 
2015 wordt het jaar waarin we niet proberen om op te drogen, regelmatig zullen we in 
Loon op Zand van ons laten horen. 

Wij nodigen u daarom samen met uw partner van harte uit om op zondag 11 januari 
aanstaande met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.
Dit doen wij in onze werkruimte aan de Klokkenlaan 44. Aanvang 14.00 uur. Wij zullen 
dan ook het programma voor 2015 aan u bekend maken.

Het bestuur wenst u twee mooie kerstdagen en een gezellige jaarwisseling met een 
goede start in het nieuwe jaar.

Ik wil u namens het bestuur van heemkundekring 'Loon op ’t Sandt' hartelijk danken 
voor uw inzet en uw belangstelling voor onze kring in het afgelopen jaar en hoop u al-
lemaal te mogen begroeten op 11 januari in De Kletterenhoef.

André van Rijswoud,  voorzitter

Nieuwsflitsen 2015

  verschijnt	op							kopij	inleveren	t/m
Nr.	2	 	 1	maart	2015	 18	februari
Nr.	3	 	 1	mei	 	 20	april

Openingstijden De Kletterenhoef
De normale openingstijden (behalve op feest-
dagen) van onze werkruimte zijn:

• Dinsdag: 9.00-12.00 uur;
	 Bovendien op de eerste en derde dins- 
 dag van de maand: 13.30-16.00 uur;

• Woensdag: 13.30-16.00 uur;

• Donderdag: 13.30-16.00 uur.□

Secretariaat heemkundekring:

Theo	Schroemges,	Scorpius	7,
5175	XM	Loon	op	Zand.	Tel.	363030.	Email:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	
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Even voorstellen

Mijn	naam	is	Evelien	Mank-IJpelaar	en	ik	woon	in	
Loon	op	Zand.	Na	mijn	opleiding	Bouwkunde	heb	
ik	in	2010	de	creatieve	beroepsopleiding	Fotogra-
fie	bij	Stichting	Statief	 te	Utrecht	afgerond.	Op	dit	
moment	fotografeer	ik	in	mijn	vrije	uren	met	name	
abstracte	 beelden	 en	 portretten,	 maar	 ook	 land-
schappen	 en	 product-
fotografie	 zijn	 me	 op	
mijn	 lijf	 geschreven.	 Ik	
werk	veel	 in	mijn	eigen	
studio	 aan	 huis.	 Som-
mige	van	u	hebben	met	
mij	 al	 kennis	 gemaakt	
tijdens	 de	 presentatie	
van	Straet	&	Vaert	in	de	
Kiosk.

Tijdens	 jullie	 tentoon-
stelling	 in	 Het	 Witte	
Kasteel	ben	ik	met	mijn	
camera	 aan	 het	 werk	
geweest.	Wat	een	mooie	combinatie!	Dit	prachtige	
historische	gebouw	en	alle	 voorwerpen	variërend	
van	 bidprentjes	 en	 archeologische	 vondsten	 tot	
aan	voorwerpen	uit	de	schoenindustrie.	Ik	heb	de	
heemkundekring	mijn	werk	laten	zien	en	men	was	
erg	 enthousiast.	 Tijdens	 een	 kort	 gesprek	 stelde	
de	voorzitter	voor	om	voor	de	heemkundekring	de	
ontwikkelingen	in	ons	dorp	digitaal	vast	te	leggen.	
Ik	was	direct	enthousiast	en	heb	het	voorstel	aan-
genomen.	U	zal	mij	dan	ook	de	komende	tijd	regel-
matig	voor	de	heemkundekring	aan	het	werk	zien.

Evelien Mank-IJpelaar Straet & Vaert
Op	 8	 november	 	 jl.	
presenteerde	 de	
heemkundekring	
een	nieuwe	Straet	&	
Vaert	 in	De	Kiosk	te	
Loon	op	Zand.	

De	 grote	 opkomst	
heeft	ons	verrast	en	
de	vele	positieve	re-
acties	 zullen	 zeker	
de	 redactie	 weer	
een	 nieuwe	 stimu-
lans	 geven	 om	 in	
2015	 de	 35e	 editie	
aan	u	te	kunnen	pre-
senteren.	
In	 tegenstelling	 tot	
andere	 jaren	 is	 dit	
niet	 de	 tweede	 za-
terdag	 van	 novem-
ber	maar	de	nieuwe	
Straet	 &	 Vaert	 ver-
schijnt	op	zaterdag	7	
november	2015.	

Nieuwe sKBL timmert aan de weg

In	februari	2014	is	de	stichting	Digitaal	portaal	voor	
Nederlandse	Kastelen,	historische	Buitenplaatsen	
en	Landgoederen	(sKBL)	van	start	gegaan.	

Het	allerbelangrijkste	doel	van	deze	stichting	is	om	
het	iedereen	makkelijker	te	maken	zich	digitaal	te	
kunnen	informeren	wat	er	zoal	op	de	Nederlandse	
kastelen,	historische	buitenplaatsen	en	landgoede-
ren	(KBLs)	te	doen	valt.	Waar	kan	je	op	een	buiten-
plaats	overnachten,	kamperen,	paardrijden?	Welk	
kasteel	biedt	mogelijkheden	voor	kinderen	of	waar	
kan	 je	de	hond	 (aangelijnd)	uitlaten	op	een	 land-
goed?	Om	dit	 doel	 te	bereiken	zijn	 vrijwilligers	al	
lange	 tijd	 bezig	met	 het	 inventariseren	wat	 er	 op	
Nederlandse	 KBLs	 allemaal	 te	 doen	 is.	 Als	 een	
buitenplaats	volledig	gesloten	is,	wordt	dit	uiteraard	
vermeld!
Op	de	site	www.skbl.nl	is	met	behulp	van	iconen	nu	
makkelijk	te	vinden	wat	er	op	iedere	KBL	mogelijk	
is.	Daarmee	is	er	op	de	sKBL-site	nu	voor	het	eerst	
een	 landelijk	 overzicht	 beschikbaar	 waar	 men	 in	
Nederland	 kan	 overnachten	 op	 een	 buitenplaats,	
waar	landgoedwinkels	zijn,	welke	de	kasteelmusea	
zijn,	waar	men	zich	sportieve	bezigheden	kan	doen	
en	nog	veel	meer.
Ook	 kunt	 u	 zich	 via	 deze	 website	 abonneren	 op	
een	gratis	Nieuwsbrief.

Erfgoedstem 16 oktober 2014
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Verzoek 
om	 inlichtingen	 over	Rembert	Grol,	 directeur	 van	
een	schoenfabriek

Volgens	het	bevolkingsregister	heeft	zich	 in	1920	
in	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand,	 een	 Rembertus	
(Rembert)	Grol	gevestigd	met	als	beroep	‘directeur	
van	 een	 schoenfabriek’:	 eerst	 in	 de	 Hoofdstraat	
292	 in	Kaatsheuvel	 en	 een	 paar	 jaar	 later	 op	 de	
Hoge	Steenweg	405	in	Loon	op	Zand.	Deze	Rem-
bert	Grol	kwam	met	zijn	gezin,	vrouw	en	acht	kin-
deren,	uit	Nijmegen,	waarna	in	Loon	op	Zand	nog	
een	 kind	 is	 geboren.	 In	 1925	 is	 hij	 alweer	 uit	 de	
gemeente	vertrokken.

Voor	 zijn	 onderzoek	 naar	 de	 familiegeschiede-
nis	 heeft	 een	 kleinzoon	 van	 deze	 persoon,	Cees	
Grol,	 contact	 met	 ons	 gezocht	 met	 de	 vraag	 of	
er	 ter	 plaatse	 meer	 over	 zijn	 grootvader	 bekend	
is.	 Hij	 zou	 bij	 schoenfabriek	 Neerlandia	 directeur	
zijn	 geweest	 en	 stuurde	 een	 foto	 van	 het	 perso-
neel	 in	 de	 fabriek	 die	 in	 1920	 is	 gemaakt.	 Deze	
foto	 staat	 echter	 in	 het	 onlangs	 uitgegeven	 boek	
van	Eduard	Steenbergen	met	het	onderschrift	dat	
dit	 de	 schoenfabriek	 van	Van	Dortmond-Pennock	
is.	Mogelijk	heeft	Grol	daar	eerst	gewerkt	en	is	hij	
naderhand	naar	Loon	op	Zand	verhuisd.	Degenen	
die	iets	kunnen	vertellen	over	de	Loonse	jaren	van	
Rembert	Grol	wil	 ik	vriendelijk	verzoeken	om	met	

mij	contact	op	te	nemen	via	het	secretariaat	van	de	
heemkundekring:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl.	

Bij	voorbaat	dank,	mede	namens	Cees	Grol.

Jan van Iersel

Schenkingen
De	heemkundekring	ontving	sinds	november	2013	
van
•	 John	Nooijens	uit	Riel:	een	archief	van	leerlooier	
en	lederhandelaar	Frans	van	Tilborg;

•	 het	 streekarchief	 Heusden	 en	 Altena	 namens	
de	 familie	Kamerling-Brabers:	een	aantal	 trans-
cripties	van	met	name	rechtelijke	archieven	van	
Loon	op	Zand;	

•	 Ton	Coomans:	een	verzameling	documenten	van	
en	over	Bisschop	Michel	Coomans:	zijn	disserta-
tie,	tijdschriftenartikelen	en	boeken	in	het	Neder-
lands	en	in	het	Maleis,	talrijke	foto's	en	receptie-
boeken	bij	zijn	eerste	Mis	en	zijn	promotie;

•	 Zus	v.d.	Nieuwenhuizen:	bidprentjes;
•	 Wim	v.d.	Loo:	een	 foto	gemaakt	bij	de	opening	
van	de	Venloene;

•	 Reisvereniging	Quo	Vadis:	het	archief.

Alle	gevers	hartelijk	dank!□
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Loons kadaster van 1832 op inter-
net

In	 de	 jaren	 1826-1832	 heeft	 het	 kadaster	 eigen-
dom,	 eigenaar,	 ligging,	 oppervlakte,	 bebouwing,	
grondgebruik	en	belastingopbrengst	van	alle	9700	
percelen	onroerend	goed	in	de	gemeente	Loon	op	
Zand	nauwkeurig	 vastgelegd	op	kaarten	 (minuut-
plans)	en	 in	registers	(oorspronkelijk	aanwijzende	
tafels).	Het	kadaster	werpt	licht	op	de	bezittingen,	
de	 economische	 activiteiten	 en	 de	 leefomgeving	
van	 de	 circa	 4300	mensen	 die	 hier	 toen	 leefden	
en	werkten.	Ook	krijgen	we	zicht	op	de	gebouwen,	
het	landschap	en	de	ruimtelijke	ordening	van	bijna	
twee	eeuwen	geleden.	Loon	op	Zand	zag	er	rond	
1832	in	alle	opzichten	totaal	anders	uit	dan	nu.	

Deze	omvangrijke	en	onmisbare	bron	voor	de	‘ge-
schiedenis	dicht	bij	huis’	is	vanaf	nu	online	te	raad-
plegen	op	www.hisgis.nl	.	
Hierna	volgt	een	korte	uitleg	van	het	gebruik	van	
deze	website:	

Als	we	van	de	startpagina	doorklikken	naar	Loon	
op	Zand	en	vervolgens	klikken	op	de	tab	naar	de	
kaarten,	belanden	we	 in	de	weergave	van	de	ka-
dastrale	hoofdkaart.	We	zien	dan	alle	percelen	met	
een	kleurcode	voor	het	grondgebruik.	Rechts	vin-
den	we	in	het	informatiepaneel	de	legenda	met	de	
verklaring	van	de	kleuren.	Door	op	een	afzonderlijk	
perceel	te	klikken	verschijnen	in	het	informatiepa-
neel	 alle	 bijbehorende	 gegevens	 over	 eigendom,	
gebruik,	 oppervlakte,	 belastbare	 waarde,	 enzo-
voorts.	

Rechtsboven	is	een	schuif	om	in-	en	uit	te	zoomen.	
Linksboven	 zijn	 vier	 tabs	 aangebracht:	 Ga	 naar	
'Kaartlagen',	 'Achtergrond'	en	 'Zoeken'.	De	eerste	
tab	is	voor	Loon	op	Zand	niet	van	belang.	De	tab	
'kaartlagen'	 biedt	 de	mogelijkheid	 om	aparte	 the-
matische	kaarten	op	te	roepen	voor	grondgebruik	
(situatie),	 gebouwen,	 eigenaren,	 belastbare	 op-
brengsten	 als	 mede	 een	 basiskaart	 (open	 geel).	
In	het	 informatiepaneel	 rechts	verschijnen	ook	nu	
weer	 de	 legenda’s	 van	de	betreffende	 kaarten	of	
gedetailleerde	perceelgegevens	na	het	aanklikken	
van	een	afzonderlijk	perceel.
'Zoeken'	 is	natuurlijk	een	belangrijke	 tab.	Via	een	
uitgebreid	zoekformulier	onder	de	subtabs	gebou-
wen	Loon	op	Zand	1832	en	percelen	Loon	op	Zand	
1832	kunnen	we	op	allerlei	 items	te	zoeken	in	de	
database,	bijvoorbeeld	op	naam	van	de	eigenaar.	
De	gevonden	gegevens	worden	gepresenteerd	on-
der	de	subtab	'data'.	Een	simpele	klik	op	de	knop	
onderaan	de	resultatenlijst	brengt	de	gevonden	ob-
jecten	onmiddellijk	in	beeld	op	een	kaart.
Met	 de	 tab	 'Achtergrond'	 is	 voor	 een	 historische	
vergelijking	 de	 Bonnekaart	 van	 Loon	 op	 Zand	 te	
activeren.	Dit	 is	een	gedetailleerde	Topografische	
en	Militaire	Kaart,	uitgegeven	in	kleur	en	getekend	
op	schaal	1:25.000.	Door	de	gedetailleerde	weer-
gave	 vormt	 de	 Bonnekaart	 een	 goede	 bron	 van	
informatie	 over	 het	 landschap	 tijdens	 de	 late	 19e	
en	vroege	20e	eeuw.	De	kaart	van	Loon	op	Zand		
is	verkend	in	1867-1868	en	herzien	in	de	periode	
1893-1905.	

Veel	succes	met	uw	onderzoek!	

Piet den Otter
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Cursus regionale geschiedenis bij 
de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ 
Komend	voorjaar	wordt	de	cursus	 ‘Regionale	ge-
schiedenis	 in	 Brabant:	 een	 verkenning’	 van	 de	
leerstoel	‘Cultuur	in	Brabant’	opnieuw	gegeven	op	
de	Universiteit	 van	Tilburg.	De	cursus	wordt	aan-
geboden	door	de	Erfgoed	Academie	Brabant,	het	
deskundigheidsprogramma	 van	 Erfgoed	 Brabant.	
Wij	nodigen	u	van	harte	uit	hieraan	deel	te	nemen!

De	reeks	van	twaalf	hoorcolleges	begint	op	woens-
dag 28 januari 2015	en	eindigt	op	donderdag 28 
mei.	De	cursus	wordt	afgesloten met	een	excursie.	
De	colleges	vinden	wekelijks	plaats	 tussen	14.45 
en 16.30 uur	en	worden	gegeven	door	drs.	Jan	van	
Oudheusden	 en	 prof.	 dr.	 Arnoud-Jan	 Bijsterveld.	
Prof.	dr.	Jos	Swanenberg	verzorgt	een	gastcollege.	

Het	hoorcollege	behelst	een	inleiding	in	de	bestu-
dering	van	het	verleden	van	de	regio	en	de	regio-
nale	volkscultuur.	Centraal	staat	de	wisselwerking	

tussen	 de	
beeldvor-
ming	 over	
het	 Bra-
bantse	ver-
leden	 en	
de	vormge-
ving	van	de	

hedendaagse	Brabantse	identiteit.	
Tijdens	 de	 cursus	 gebruiken	 we	 als	 cursusboek:	
Jan	van	Oudheusden,	Verhalen van Brabant. Ge-
schiedenis en erfgoed in tien tijdvakken	 (Zwolle:	
Uitgeverij	Waanders).	 ISBN	9789040077807.	Het	
boek	 is	 inmiddels	 uitverkocht	maar	we	 doen	 ons	
best	het	boek	op	een	andere	manier	beschikbaar	
te	stellen.	De	prijs	zal	om	en	nabij	de	€	20	bedra-
gen.	

Deelname en kosten
Deze	cursus	staat	open	voor	studenten	van	Tilburg	
University,	mensen	uit	de	archief-	en	museumwe-
reld,	studenten	van	de	Open	Universiteit	en	heem-
kundigen.	 De	 deelnamekosten	 voor	 niet-UvT-stu-
denten	bedragen	€	100	exclusief	en	€	120	inclusief	
de	aanschaf	van	het	boek	van	Jan	van	Oudheus-
den.	 Ook	 niet-UvT-studenten	 zijn	 dus	 van	 harte	
welkom,	mits	 zij	 de	 hele	 cursus	 volgen	 en	 actief	
deelnemen	in	het	lezen	en	bespreken	van	de	litera-
tuur.	Het	maximaal	aantal	plaatsen	is	30,	dus	snelle	
aanmelding	kan	u	van	een	plaats	verzekeren.
De	cursus	vindt	plaats	op	de	campus	van	de	Uni-
versiteit	van	Tilburg	op	de	volgende	woensdagen:	
28	januari,	4,	11	en	25	februari,	4	en	11	maart	(lo-
kaal	DZ	7:	Dante	Building	begane	grond	lokaal	7);	
en	de	volgende	donderdagen:	2,	16,	23	en	30	april,	
en	21	en	28	mei	(lokaal	WZ201:	Warande	Prisma	
Building,	tweede	verdieping	lokaal	201;	de	laatste	
keer	weer	DZ	7),	steeds	van	14.45	tot	16.30	u.

Inschrijven
Inschrijving	voor	de	cursus	 is	vanaf	heden	 tot	15	
januari	as.	mogelijk	door	het	sturen	van	een	e-mail	

Nieuwe website over landschap 
in Nederland
Iedereen	 die	 beroepsmatig	 betrokken	 is	 bij	 het	
landschap	kan	vanaf	vandaag	terecht	op
www.landschapinnl.nl	 .	 Deze	 nieuwe	 website	 is	
een	initiatief	van	de	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	
Erfgoed.

naar	 info@erfgoedbrabant.nl	 onder	 vermelding	
van:
•	 naam	
•	 adres,	postcode	en	woon-
plaats

•	 telefoonnummers	 (ook	
mobiel)

•	 e-mailadres
•	 aangeven:	met	 of	 zonder	
cursusboek.

U	 krijgt	 dan	 een	 rekening	
thuisgestuurd	 van	 Erfgoed	
Brabant.	Na	betaling	ontvangt	u	het	college-rooster	
en	nadere	gegevens.

Met	hartelijke	groet
Prof.	dr.	Arnoud-Jan	Bijsterveld
Tilburg	University
Prisma	Building	(Gebouw	P)	kamer	1.177
Postbus	90153,	5000	LE	Tilburg
tel.	013-4662283,	e-mail	a.j.a.bijsterveld@uvt.nl	.	

Websites
http://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/
show/?uid=a.j.a.bijsterveld
http://www.tilburguniversity.edu/cultuur-in-brabant
https://www.erfgoedbrabant.nl/academie

De	website	biedt	praktische	informatie	over	beleid	
en	regelgeving,	het	beheer	van	het	landschap,	en	
bronnen	en	 kaarten.	Als	we	over	 het	Nederlands	
landschap	 spreken,	 hebben	 we	 het	 over	 cultuur-
landschap:	 landschap	 dat	 in	 het	 verleden	 door	
mensen	naar	hun	hand	is	gezet.	Met	deze	nieuwe	
portal	wordt	praktische	en	toepasbare	kennis	over	
cultuurlandschap	 verzameld	 en	 toegankelijk	 ge-
maakt.

Erfgoedstem 6 november 2014


