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Contributie 
Eind februari zal (voor iedereen die hiervoor een machtiging heeft afgegeven), de 
automatische incasso van de contributie plaatsvinden. Zoals in de Algemene Leden 
Vergadering van 22 september 2022 is besloten, gelden de nieuw vastgestelde bedragen: 
* basiscontributie € 30,00; 
* gezinsleden € 10,00 en voor 
* de abonnementen op Heemschild € 25,00. 
 
w.g. De penningmeester. 
 
 
 
Lezing over Anton Schellens, Geldropse textielfabrikant en fotograaf  van het 
Brabantse plattelandsleven. 
Heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’ organiseert op woensdag 08 februari een lezing. 
Deze zal worden gehouden door dhr. Cor van der Heijden. Hij deed jarenlang onderzoek 
naar de persoon Anton Schellens, fotograaf van het ongerepte Brabantse 
plattelandsleven. Anton Schellens (1887-1954) was een textielfabrikant uit Eindhoven 
met een bijzondere belangstelling voor kunst. Hij legde een kwalitatief hoogwaardige 
collectie schilderijen aan. Zijn villa aan de Parklaan in Eindhoven werd wel eens 
omschreven als ‘het kunstpaleis van de Haagse School’. Daarenboven had Anton 
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Schellens, naast zijn werk en bestuurlijke activiteiten op cultureel gebied, één grote 
hobby. De fotografie! Daarmee kon hij zich ontwikkelen als actief scheppende 
kunstenaar. Vooral tussen 1910 en 1925 maakte hij, in de omgeving van Eindhoven een 
uitgebreide collectie foto’s. Hij werd daarbij geïnspireerd door kunstschilders uit de 
Haagse School en hun navolgers. Met zorg koos hij in zijn Eindhovense omgeving 
taferelen van het natuurlijke, onbedorven plattelandsleven. Foto's met charme. Ook al 
ging het over eenvoudige huiselijke taferelen van keuterboeren, thuiswerkende 
ambachtslieden en oude vrouwen. Het schetst een beeld van hoe zij hun 
werkzaamheden deden en hun dagen sleten; een verstilde weergave van generaties-lang 
leven. Cor van der Heijden schreef, na jarenlang onderzoek, een boek over dit rijke 
culturele werk van Anton Schellens: Anton Schellens, fotograaf van het ongerepte 
Brabantse plattelandsleven. In de lezing gaat de spreker uitvoerig in op het ‘wie’, het 
‘waarom’ en het 'wat’ van de fotocollectie over het Brabantse plattelandsleven, die 
tussen 1910 en 1925 tot stand kwam. Aanvang van de lezing: 20.00 uur; locatie 
zorgcentrum Odendael. Ook niet-heemleden zijn voor 2 euro welkom.  

 
Inleider Cor van der Heijden, geboren in Hulsel 1957, is historicus. 
Zijn promotie in 1995 ging niet over fotografie: 'Onderzoek naar de 
omvang en oorzaken van de zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg 
in de negentiende en begin twintigste eeuw'. Hij werkte als docent VO 
in Tilburg, publiceerde volop en schrijft voor tal van uitgaven. 
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Als  onderwijsman werkte hij mee aan diverse geschiedenis-methoden. Zijn 
onderwerpen gaan voornamelijk over sociaal-economische en sociaal-culturele thema’s 
uit de negentiende en twintigste eeuw. 
 
 
Lezing: Bedgeheimen van kleine dieren door René Krekels. 
Op woensdag 22 februari ontvangt de heem-natuurgroep René Krekels waar hij een le-
zing zal houden over de bedgeheimen van kleine dieren. Dat doet hij met prachtige fo-
to’s, begeleid met passende muziek. René is bioloog en natuurfotograaf. 
Zijn voorliefde gaat uit naar het gedrag van kleine dieren. Daarover schrijft hij in tijd-
schriften zoals Roots en Buitenleven. 
René schotelt de toeschouwers de intieme momenten van de voortplanting van kleine 
beestjes voor en onthult veel geheimen waar bijna niemand nog kennis van heeft geno-
men. 
Aanvang van de lezing: 20.00 uur, locatie zaal Maas & Dieze, zorgcentrum Odendael, 
Sint-Oedenrode. 
Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere lezing bij te wonen. Aan niet-leden 
van de heemkundige kring wordt 2 euro gevraagd. Drank betalen kan alleen contant. 
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De werkgroep geschiedenis van onze kring is momenteel bezig met het verzamelen van 
materiaal over de buurtwinkeltjes van vroeger. 
Daarbij is de hulp en medewerking van het publiek essentieel. Reden voor ons als 
werkgroep een oproep te plaatsen u te vragen om foto’s, verhalen, bijzonderheden zoals 
adressen en gegevens winkeliers. 
We tekenen aan dat de betekenis van een buurtwinkel vaak is onderschat. In de periode 
dat we ermee bezig zijn, blijken die plekken ook vaak een sociale betekenis te hebben 
gehad. 
Helaas hadden deze vaak piepkleine winkeltjes nauwelijks of geen budget voor reclame, 
foto’s etc. Dat maakt dit project aan de ene kant extra complex maar aan de andere kant 
uitdagend. 
We vertrouwen met hulp van Rooise mensen, voldoende materiaal binnen te krijgen voor 
interessante publicaties. Alvast dank voor uw medewerking. Hartelijke groet, Antoon 
Buiting 
Lid werkgroep geschiedenis.  
 

     
 


