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L1),IemanC. wil weten waar Piet erger.Is is.iiet antwoord
brengt hem niet'vee1 verder
A: 'r\,Joor iz-onze Piet?'r
( 9-2'1969)
B: rrln z-n vel ers-le nie gestreupt isrt.

14), Een spottende vermaning:
rr}'[ense varr Gemertr Boekel en E&rep , va moet-er van
'raI1ie toch worre? "
1 5) . Spottend, a1s iemand. erg verlegen is:
rt spek oit d-e.potl. (ell-i"
'rVerlaege poeskes haole-n,r"r1-"gen niet). (zi-t -1959)
jgen
,o
kans kri
,zlin ze
. "de
Tot d.e volgende keer.
Heb,t U op- of aanmerkingen? Gaerne aan
\^l.J.Vos.
j'Tieuw adres m. i . v. 10 sept -1970'
Korhoenhof

9

Iduenen.

EENBEZOEK__AAli_8ry_usl.EE_!--vA{.-qEg!ry5--EI--pg- i'tBDIJ
VAN BERI{E.
1,["t 19 leden van onze Heemkundekring gingen we op woensdag

2 september 1970 naar Heeswijk, om aldaar het kasteel en de
Abdi-j te bezichtigen. Eerst bezochten we het kasteel, waaT
d.e bewoner v&n hei poortgebour,r, d.e hr. de Visser ons rondl_eidde door de grote zalen en kaners. Het oudste gec.eclte,
de fundamenten en kelders net muren van J mcter d'ik, dateren
van de 12e eeuwi v56t d.ie tijd- hoeft er waarschijnlijk een
houten kasteel gestaarn. De liasteefireren waren lteren van
Heeswijk en Dinther, l{aalrvan in een van de zalen de waperts
zijn opge-hangen van circa 11OO en 1200. De buitenkant van
hct kasteel is voor enige jaren door }tonumentenzorg keurig
gerestaureercl
Binnen vinclt mell oYer de vol'schillendc vertrekken verdeeld,
o.m.een groot aantal schilderijen, waarbij portretteri van de
hele faraifie van den Bogaercle van Terbruggc, \^Iaaraall seclert

het kasteel in eigend.om toebehoorti de leclen hicrvan
heb:ben in d.e loop van d-e jaren een grote en kostbare eol1812

-9lectie antiqulteiten b:-jeengebracht. Een g:"oot gedeelbe
votrT
hi-ervan rverd tengevolge van een erfenis-kwestie kort
de
tegei:woordige
Door
I!OO op een openbare veilig verkocht.
later
baronr' de hr. G.v.d..Bogaerde van Terbrugge zijn
1al}
kasteel
het
weer een -groot aantal antiquiteiten op
Heosr,ri jk bi jeengebracht.
Ilr zt jn een aantal oud.e slerg-, steek- en schiet\fapens te
zLen, o.a. een musket, d.iverse achterladers, knotsen en
hellebaard.en, Goecl bewaard. is ook eel zgn. chinese kamer met.
geheel chinees beschilderd. behang en plafond, welke kamer
,roo" enige jaren ierler jaar enige keren werd gebruikt Yoor
een dirier na een jachtpartij op de gronden van het kasteel.
Dit vertrek staat in verbind.ing rnet d,e keuken, die voor eel1
groot d-ee1 nog in d.e oude toestarrd is. 0p de slaapkamers
,irrat men ncg de hemelbed-d.en met bedpan; verder is er nog
een geCeeLte van het familie-tafelzilver te zien en antiek
glaswerk. De tijd- voor bezichtiging uitgetrokken was aan d-e
kr"pp" kant, zodat, niet alles kon bekeken wcrden'
om rrarr vier arriveercen we op d.e Abd.ij, vaar d.e archivaris,

de Eerw.Heer van Bavel onze gid.s zou ztJn:
ilij liet ons eerst een K.L.lr,{. luohtfo-l;o zienr om een j-n-d-ruk
<le verschillende
6n overzicht te geven van de ligging val
'ons
bevond"en, links
aan,
wa.ar'we
plaats
cle
dclen en l{ees
In d'e hal
Slotje'
?'g]n.
he!
gerleelte,
vooraan in het outLste
wa&Ihet
wapenbordr
op
ons
hij
wees
van het gastenkwartier
het
stichtingsjaar
sinds
abten
op d.e ,aperru van alle
_1114,
van c1e itai; , z.-in afgebeeld met d-e n&men van de personen
en net ,rer*"tOirrg vall het aantal jaren, dat ze geregeerd"
en
hebben. sinds 1514 zijn d.e wapens bekroond, mei rarjter
'die
tijd
van&f
pri-vilegie
Rome
van
staf , die krachtens een
tloor de abten van Berle rrochten gebruikt worden, hetgeen de
in die tiid
status van de Abd.ii tegenover d.e buitenwereld
rt
a.lgemeen zeell
over
1,/apens
zeer vcrhoogcle. Zijn d'e oudste
d'ie
jc.
diverse,
men
er
vinc.t
eenvoudig, bii dre van later ti

heraldislt "ig"t1iik niet heLemaal juist ziin.
Tn een rran de spreekkaiirers' d-ie iu het Slot je liggen, kcnd-en we uen pa=r rnooie kasten her.ror:c.eren, waarin een blauw
en rijk versierd e etserr,'ies stond, clat ook nu nog wel eens
wordt-gebruikt en enige wedgwood schalen. van de schild-e.rijen is bijzorider merkwaerd-ig een 17e eeuwse afbeelcing

-1c)van de vroegere Abd.ij , zoals ze gelegen was in Serne aair. de
i.{aas op een soort sch|erei1anci. Hct stuk is van de hand van
d-e schilder ,\.[eerhcut. De hr.-ran Bavel verteld-e hierbi j. dat
uit C.e opgravingen, die een aantai jaren getr-ed-en in Berne
zijn gedaan, is gebleken, d.at de afbeelding juist is, waaraan vrceger nog we1 eens werd getvijfeld..
In d.e zgn,zaal- hangt een mooi 1.!e eeuws drieluik, d-e aanbidding d-er Driekoningenl er staat een gave rankenkast met al-s
inhoud o.a. kleurigl antiek glaswerk en enige snuisterijen.
Di-verse porsel'einen en aardewerk borclen, Chinees, Japans en
Delfts sieren de lambrizeringsrand langs d-e r,iuren, afgewiseen
selo d-oor een tweetal mooie kleinere kasten met e::rop
vroeg 1!e eeuws houten beeld.je van Cunera met de wurgd.oek en
een later i\laria-bee1d j e .
In .d.e eetzaal werd ons d-aarna een kop koffre geplesenteerd
en een van d-e schild.erijen bewonderd- uit de portretten-galerij van de abten sinds 1514. Het betrof hier hot portret van
prelaat Ceefen, geschilderd door de kunstenaar Derkinderen
o'p het laatst der vorige eeuw. I{et is een van zijn eerste
werken en het wordt beschouwd. a1s een van de beste portret-.
ten, die er sinds de gouden eeu1r'in l'[eder]and gemaakt ztin.
De Gemertse schilder, N.l,iinteroy is er met drie portretten
uit de tweede helft der vori-ge eeuw vertegenwoordig'-1
Een kijkje'in het archief , het domein van d-e hr.van Bave1,
liet d.d stichtingsakte van Berne ult het iaar LL14 zj-en, riret
De
een groot uithangzegel van d.e bisschop van Utrecht.
uit
hr.van Bavel vertelde hierbij, dat de Abd"ii ontstaan was
een gift van het echtpaar, de rid.d.er Fulco en zijn vrouw
Bessela, 4ie geen kind.eren haCd.en en hun bezit wegschonken
om er een klooster van te maken. Van d-e vele aanwezige perd.e archivaris er een paar
kamenten en rianuscripten liet

zien.

brachten vervolgens een bezoeli aan d.e bibliotheek met
zijn groot aantal boeken., mooie wiegedrukken eil prachtige
niniaturen.
In d,e'kerk met het nieuwe orgel vrerd herinnerd aan de orgelconcerten d,ie al- sinds vele jaren geCurende de zomermaanderr
in d.e abd.i jkerk worden gegeven. door de meest beroernde organisten van de w.:reld. Een glazen vitrine in de sscristre bevat een aantar zil-rreren of verguld zilveren stukken, kerk-
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zilver, d.at weinig of nlet meer wordt gebruikt, o,a. een antiek wierooksvat, monstrans, kelken van vroeger en hedenreen
een zilveren abtsstaf enz
Tot besluit gaf de hr.van Bavel een uiteenzetting van het
taf elb,l.ad. van Heeswi jk i aan\ d.e beschri jvi-ng hiervan is onrtAntiekrr gewijd
langs een heel nummer van het tijd.schrift
Ilet blad dateert van kort na 1500; van dergelijke blad.en
zijn er nog slechts vijf in d.e gehele wereld. Het blad is
beschild.erd geweest met bijbelse taferelen uit het oude en
het nieurse testamerrt, d.ie hetrekking hebben op d"e maalti jd,
door beschadiging is cen gedeelte van de beschildering verd.wenen

"

De cleelnemers
half zes was d.e rondlciding bedind.igd.
waren uiterst tevreden, omdat ze haddeti. kunnen getrieten varl
een zeer dcskund-ige en interessante uiteenzettlng, verzorgd
d.oor iemand met een grote kennis van en een grote liefde
voor zijn vak
j',r.H.J.?ennings.
Rond,
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ivlet mijn verslag in het vcrig nummer waron we gekomen tot
vrijd.agvoormiddag + half elf, toen men van het cafeetje op
het gehucht Casteren verder trok de gemeentr: Liempd, in.Eerst
een bezoek aan d.e duiventoren. 0p het gehucht Casteren op
ongeveer 25 meter afstand. van de Donnel staat een oude hoeve
waarvar] het grondgebied- vroeger ongeveer 6O fre. besloeg. fti
het ti jd-sverloop van d.e laatste hond-erC jaar is deze hoeve
gesplitst in een viertal bocrderijel, di-e in de buurtscher.p
Casteren bijgebouwd. zijn. Tegen hei woongedeelte van de oude
hoeve staat nog een woonhuis, dat gl'otere afrretingen heeft
wat de hoogte betreft, llaarvan de bouystijl wat l-uxueuzer is
en dat op een heuveltje staat lregens d-e nabijheid- van de
Dommel. Dit huis werd vroeger kenneli-jk be:roond door de ei-genaar. Op het erf staat d.e oude duiventoren, een stenen
bouwwerk van + 15 neter hoog en i 4 meter breed,. De onderst':
geled.ing heeft d.ienst gedaan als bakhuis, d.aar er een bakoven in gebouwd is. fn d.e bovenste geleding werden vroeger
Deze
enkele honderden duiven gehouden door de cigenaar
mochten hun voedsel zoeken op de landerijen in d.e omgeving.

