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MAAND VAN DE GESCHIEDENIS 
De maand oktober is jaarlijks 
de maand van de geschiedenis 
waarin een bepaald thema 
centraal staat. 

Het thema voor 2022 is: “Wat een 
ramp!”. Een thema dat met de situatie 
in Oekraïne misschien wel meer 
actueel is dan echt geschiedenis. 
In deze maand wordt in Nederland 
aandacht besteed aan de rampen die 
ons land zijn overkomen. Wat een 
ramp is, is niet voor iedereen hetzelfde. 
We noemen tegenwoordig al vrij snel 
iets een crisis. Maar een crisis of een 
ramp wordt het pas echt als je het er 
met elkaar over eens bent dat er vitale 
belangen in het spel zijn. En dat op 
zich is vaak nog niet zo eenvoudig. De 
schaal waarop een ramp zich voltrekt 
is ook een essentieel punt. Als je kijkt 
naar de Canon van Mierlo, zoals die 
onlangs gepresenteerd is dan komen er 
verschillende rampen in voor. De 
schaal is voor ons dorp natuurlijk wat 
kleiner dan bijvoorbeeld de Waters-
noodramp van 1953, maar het persoon-
lijke drama is er zeker niet minder  

door. Vaak zien we dat uit een ramp ook 
iets goeds kan voortkomen. Denk maar aan 
de Watersnoodramp van 1953 die geleid 
heeft tot de realisatie van de Deltawerken. 
Ook is een ramp vaak een reden om een 
gedenkteken te plaatsen om die gebeurtenis 
niet te vergeten. Het bevrijdingsmonument 
in Mierlo met de plaquette voor de 
burgerslachtoffers is daar een goed 
voorbeeld van. Toch zijn er ook rampen die 
minder leiden tot soortgelijke reacties. 
Denk bijvoorbeeld maar eens aan de 
heksenprocessen van 1595 in Mierlo. Een 
echte crisis voor ons dorp, een ramp voor de 
vrouwen die het overkwam. Toch zien we 
daar niets van terug. Onze oud-
burgemeester Rianne Donders, die nu 
burgemeester van Roermond is, heeft daar 
het initiatief genomen om voor de 
slachtoffers van de heksenprocessen een 
eerherstel te treffen. Misschien ook een 
goed idee voor Mierlo. Is de Marie 
Batenstraat, een Lyncken Pastoirshof of de 
Heijl Bellendreef wellicht een idee?  

INHOUD 
 
In de nieuwsbrief 
verschillende 
onderwerpen. De 
geschiedenis, 
maar ook 
genealogie en 
onze eigen 
projecten komen 
voorbij. 
Veel leesplezier! 
 
 
 
 

Geen enkele vereniging 
kan zonder mensen die 

de vereniging 
ondersteunen. Dat kan 
gewoon door lid te zijn, 
maar ook door in een 

werkgroep mee te doen. 
Ook kun je als ‘helpend 
handje’ ondersteuning 
bieden. Bij HKMyerle 

ben je van harte 
welkom! 

 

 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/roermond-eerherstel-voor-vermoorde-heksen
https://www.heemkundekringmyerle.nl/intakeform.html
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/
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VAN BIJ DE BUREN  
 

In Asten-Someren is onze collega vereniging De Vonder actief. 
Zij vieren dit jaar hun 50 jarig bestaan met een jubileumboek 
en een aantal bijzondere lezingen. 

In februari 1972 kwamen een aantal mensen bij elkaar in de Hoyse Hoeve op de 
grens tussen Someren en Lierop. Daar werd het initiatief genomen om een 
heemkundekring op te zetten. Dit leidde tot de oprichtingsvergadering op 24 
oktober 1972 van de Heemkundekring De Vonder, werkzaam voor Asten en 
Someren. Dat is dit jaar 50 jaar geleden en de vereniging laat dit niet ongemerkt 
voorbij gaan. Er wordt een jubileumboek gemaakt met een verzameling verhalen 
die gaan over het heden en verleden van de kerkdorpen van de gemeenten Asten 
en Someren. Dit boek wordt op 30 oktober in gemeenschapshuis De Ruchte 
gepresenteerd. Daarnaast wordt een lezingencyclus georganiseerd onder de titel 
“De goede tijden van Brabant”. Dat Brabant slechte tijden gekend heeft met 
oorlogen en armoede, dat is maar al te bekend. De vraag is deze keer: hebben we 
het hier in Brabant wel ooit goed gehad? Uit deze serie lezingen zal blijken dat 
het antwoord op deze vraag: “Jazeker!” moet zijn.  
De cyclus bestaat uit de volgende lezingen: 
30-10-2022: Het goede leven in de Lage Landen ten tijde van Asterix 
10-11-2022: De Gouden Eeuw van Brabant 
17-11-2022: Rooms-katholieke wederopstanding na 1850 
24-11-2022: Hightech-industrie in Zuidoost Noord-Brabant 
De lezingen worden gehouden in De Ruchte (1e) of Hotel Centraal (2e, 3e, 4e). 
Voor meer informatie: klik hier. 

 

 

HELPENDE 
HANDJES  
Het samenstellen van de Canon van 
Mierlo zou niet mogelijk geweest zijn 
zonder de inzet van veel vrijwilligers 
met name vanuit onze eigen 
vereniging. Het bestuur is hen 
dankbaar en is bijzonder trots op 
haar leden die dit mede mogelijk 
gemaakt hbben. 

 RABOBANK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De actie ClubSupport van Rabobank 
Peelland Zuid heeft voor onze 
vereniging in 2022 een bedrag van 
€ 725,53 opgebracht. Dit allemaal 
door de stemmen van de leden van 
de Rabobank  
voor Heemkun- 
dekring Myerle.  
We zijn blij met  
dit resultaat en  
bedanken alle  
stemmers voor  
hun stem op  
onze vereniging. 

 

Sparen voor de fotostickers kan 
nog. 

http://www.heemkundekringdevonder.nl/lezingen-en-excursies.php#collapse7
https://www.heemkundekringdevonder.nl/
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LEZING OVER HET GILDE 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al te lezen was, houden Ruud de 
Haan en Felix Crooymans op 19 oktober een lezing over het 
schuttersgilde in Brabant in het algemeen en het gilde St. 
Catharina en Barbara Mierlo in het bijzonder. 

 

Gilden passen natuurlijk prima in de 
Maand van de geschiedenis. De 
verschillende soorten gilden hadden 
eeuwen geleden een zeer belangrijke 
rol in het dagelijkse leven van een 
stad of dorp. In de loop van de tijd is 
die rol wel veranderd en tegen-
woordig hebben gildes een meer 
symbolische en sociale functie 
gekregen. Felix en Ruud zullen dit in 
hun lezing zeker aan de orde stellen. 

In de nieuwsbrief van vorige maand is 
deze lezing aangekondigd en 
besproken. Wil je dat nog eens 
teruglezen, dan kan dat via deze link. 

 

In het kader van de maand van de 
geschiedenis 2021 heeft Mirjam Janssen  
een artikel geschreven met de titel 
“Gilden: Niet langer de stem van het 
volk” Dit artikel is zeker de moeite 
waard om door te lezen. Je vindt het 
hier. 

De lezing vindt plaats op: 
Woensdag 19 oktober,  
aanvang 20.00 uur 
het Gildehuis, Oudvensestraat 9B 
(ingang hockeyveld, dan rechtsaf) 
Het Gildehuis heeft een beperkte 
capaciteit dus hier aanmelden is 
noodzakelijk om zeker te weten of je 
een plaats hebt. 

  

GENEALOGIE 
Genealogie of stamboomonderzoek is een van de pijlers van een 
erfgoedvereniging. Heemkundekring Myerle heeft de genealo-
gie van Mierlo gekoppeld aan de kadastrale kaart van 1832. 

van Mierlo e.o. kan de gratis te 
bezoeken genealogiedag: “Ontdek 
het verhaal van je voorouders” op 
zaterdag 19 november van 11.00-
16.00 uur bezoeken. Verder start een 
nieuwe cursus stamboomonderzoek 
voor beginners. Deze cursus bestaat 
uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur 
waarin Anton Neggers ingaat op 
alles wat bij het opzetten van een 
stamboom komt kijken. De cursus is 
bedoeld voor beginners en voor 
diegenen die al eens gestart zijn, 
maar het onderzoek weer willen 
oppakken. Voor leden van 
HKMyerle stelt het bestuur een 
tegemoetkoming in de kosten 
beschikbaar van 50 % van het 
cursusgeld. 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

Het Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven (RHCE) beheert een groot 
gedeelte van de archieven van de 
gemeentes in de Metropoolregio 
Eindhoven en zorgt dat het materiaal 
voor iedereen raadpleegbaar is, nu en 
in de toekomst. Het RHCE onder-
steunt zo dus ook genealogisch 
onderzoek in onze regio. In de maand 
november starten  een tweetal 
initiatieven die interessant zijn. Wie 
het spoor van zijn/haar (familie) 
verleden wil volgen, of belangstelling 
heeft voor de bewonersgeschiedenis  

Felix Crooijmans 

Ruud de Haan 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/nieuwsbrief/2022/sep_nieuwsbrief.pdf
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/20866/gilden-niet-langer-de-stem-van-het-volk
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Aanmelding_lezing_Gilde_St.Catharina_en_St.Barbara
https://www.historischegeografiebrabant.nl/historische_geografie/minuutplan.php?gemeente=Mierlo
https://www.rhc-eindhoven.nl/rhce/nieuws/256-genealogiedag-19-november
https://www.rhc-eindhoven.nl/rhce/nieuws/249-stamboomonderzoek-voor-beginners-inschrijven-vanaf-nu
https://www.rhc-eindhoven.nl/rhce/nieuws/249-stamboomonderzoek-voor-beginners-inschrijven-vanaf-nu
https://www.veldsink.nl/vestiging/veldsink-bekx/
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KOMT ER EEN MIERLO PUZZEL 
2022?  

 

 

 

 
De afgelopen 10 jaar is er net voor Kerst een Mierlo puzzel 
verschenen in de Mierlose Krant en op de website van 
HKMyerle. De vraag is of dat zo blijft? 

Velen hebben die puzzel gedeeltelijk of helemaal gemaakt en een aantal van hen 
heeft hun oplossing ingestuurd. Dat leidde jaarlijks tot een uitslag en 
prijsuitreiking met prijzen beschikbaar gesteld door Mierlose ondernemers. De 
uitslagavond was – totdat die vanwege corona niet meer door ging – een 
gezellige bijeenkomst. De redactiegroep van de Mierlo puzzel heeft aangegeven 
dat er nieuwe menskracht nodig is om opnieuw een puzzel en uitslagavond te 
realiseren. 

 
 

Als het antwoord op de 
nevenstaande vragen 
allemaal a is, dan is het 
duidelijk en komt de puzzel 
er niet meer. Dat geldt 
eigenlijk ook voor de 
antwoorden b. Als je de 
antwoorden c gekozen hebt, 
dan zal er hoogstwaarschijn-
lijk ook geen puzzel meer 
komen. Wij hopen dat je de 
antwoorden d gekozen hebt 
en dat je je aanmeldt voor de 
werkgroep, zodat er een 
nieuwe werkgroep ontstaat 
met frisse energie die in 
november de Mierlo puzzel 
2022 gaat maken.  

Dus meld je aan voor de 
werkgroep Mierlo puzzel. 
Dat kan via het contact-
formulier tot uiterlijk 31 
oktober aanstaande. Voor 
meer informatie zie de 
pagina van de Mierlo puzzel 
op de website of neem (voor 
21 oktober) contact op met 
Hans Verhees via 06-
51108845 of infomail. 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/puzzel%20werkgroep.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/vraagform.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/vraagform.html
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl?subject=Informatie_Mierlo_puzzel_werkgroep
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EEN VAKANTIEGROET UIT SCHOTLAND 
Enkele jaren geleden hebben twee enthousiaste Mierlose vrouwen veel tijd en energie 
gestoken in het uitstippelen van een fietsroute voor de fietstocht ‘heksenvervolging`. Nu 5 
jaar later was één van hen in Schotland op vakantie. 

Toen ze op het terrein van het kasteel 
in Edinburg even de tijd nam om het 
bordje hieronder te lezen, moest ze 
tot haar grote verbazing vaststellen 
dat de heksen haar zelfs tot hier 
`achtervolgen`.  
De zogenaamde “Witches well” is een 
monument voor degenen die in de 16e 
en 17e eeuw van hekserij beschuldigd 
zijn en in de buurt van deze put op de 
brandstapel verbrand zijn. De put 
werd in 1894 in opdracht van Sir 
Patrick Geddes gemaakt en ontwor-
pen door John Duncan, een vriend 
van Geddes. Het bronzen reliëf toont 
een vingerhoedskruidplant, een slang 
gekruld rond de hoofden van Hygeia, 
de Griekse godin van goede gezond- 

heid, en haar vader Aesculapius, god 
van de geneeskunde. Andere delen van 
de put zijn voorzien van bomen, 
genezende handen en het boze oog. 
De watertuit, nu droog, bevindt zich 
onder de kop van de slang. De 
plaquette boven de fontein werd in 
1912 aan de muur bevestigd. Het 
opschrift is vaak bekritiseerd omdat de 
indruk gewekt wordt, dat sommigen 
van de van hekserij beschuldigde 
personen daadwerkelijk magische 
krachten hadden. De afgelopen jaren 
hebben verschillende instanties en 
professoren oproepen gedaan voor het 
plaatsen van een nieuwer, permanent 
gedenkteken. Het bovenstaande roept 
de vraag op wanneer er in Mierlo een 
gedenkteken geplaatst wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Heemkundekring Myerle 

Burg. Pankenstraat 19 

5731 LW  Mierlo 

 

 

www.heemkundekringmyerle.nl 

info@heemkundekringmyerle.nl 

 

Deze nieuwsbrief wordt aangeboden 
door HKMyerle. Leden ontvangen 
deze automatisch. Andere belang-
stellenden kunnen zich aanmelden 
via onderstaand mailadres. Via dat 
adres kun je je ook uitschrijven. 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
http://www.royal-mile.com/history/witches-well.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/wapen_mierlo.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/wapen_mierlo.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/wapen_mierlo.html
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