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non scholae Sed Vitae discimus 
https://www.sedvitae.nl   

➼ met Sed Vitae, doe je samen mee ➼ 

Agenda              
donderdag 12 mei, 10 uur => Leo Wolfs Lezing Kel,sche muziek VOLGEBOEKT 

🎻 🎻 🎻  
Voorafgaand 09.45 uur tweede ALV 

in  “De Harmonie” Sta,onsstraat 25 Tilburg 
 

17 juni  bezoek aan het Laliquemuseum en aan Doesburg 
in voorbereiding door commissie ACTIVITEITEN

Verslag 28 april 2022     Landgoed en Kasteel 
Nemerlaer 

 
Bij aankomst begroeten we met zijn achttienen elkaar op het 

zonnige terras van  
De 12 Apostelen en natuurgids Frans Kapteijns,  

wandelend encyclopedie en ras verteller.  
Frans staat stil bij heel diverse plantensoorten, zoals heermoes of 
het legoplantje. De grassoort gestreepte witbol: meteen uit je tuin 
weren! We staan bij meidoorn, vlier en paardenbloem (heilzaam 

voor paarden) stil. Waarom staan er zoveel lindes?  
Ze zijn goede bliksemvangers.  

 
We gaan over het jonkvrouwenlaantje. Hoe ontstaat een bolle 
akker? Door opstapeling van de volle potstal. In die potstal lag 
een lemen, geen vocht doorlatende vloer met plaksel en stro 
waarop dieren hun behoefte achterlieten. Op de bolle akker 
groeien granen. Nogal eens zijn planten uit vreemde streken 

gehaald, om problemen met lokale planten op te lossen. 
Bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers; daarin zit blauwzuur die, 

blijkt nu, ongewenste mede-effecten veroorzaakt voor de 
inlandse vogelkers. Voortaan dus oppassen met deze 

zogenaamde helpers. 
 

Brabantse beken zijn veelal op laaggelegen grond ontstaan uit kwel- en regenwater,  
zoals de Dieze, die bevaarbaar is en waarlangs dus géén molens werden gebouwd. 

Anderzijds, de naam van de Beerze blijkt een afgeleide van beerput. 
 

Eind 19e/begin 20e eeuw kon de Nederlandse schapenwol niet meer concurreren 
met wol uit Engeland en Australië. Die geïmporteerde wol kwam vuil aan. Hoe 
krijg je die schoon? In de toen nog schone Oisterwijkse vennen! Zo groeide 
Tilburg nadien met arbeiders voor de AaBee- en andere wolfabrieken. Maar 

beken en vennen vervuilden, waar de fabrikanten weer op werden aangesproken! 
 

Gagel is lang een zeer geliefd kruid geweest, tegen ongedierte als vlooien en 
dazen in strozakken en kussens en om er bier houdbaar mee te maken. Gevolg: 

gezinnen en arbeiders in de brouwerijen werden high.  
Hop uit Tsjechië voldeed en voldoet ook; dus gagel vloog eruit. 

koeien hebben een 
paadje naar hun 
eigen badplaats 

gemaakt



Het Studiefonds van Sed Vitae verlicht de kosten van een  
HOVO Brabant-cursus, voor wie die te zwaar zijn.  

Leden betalen die kosten door een extra bijdrage boven hun contributie. 
 Klik op onderstaande e-mail an Peter van den Oetelaar, om te informeren  

of u in aanmerking voor een bijdrage kunt komen:  
 petervdoetelaar@home.nl  of bel 073-6414879  

Contactpersonen Sed Vitae  
voorzitter Kees Rijgersberg   rijgersberg.k@gmail.com    06-42106662
    secretaris Jacques Verheijen   secretaris@sedvitae.nl   06-51428211

    penningmeester Tonnie Kuijten   penningmeester@sedvitae.nl    0416-311980
    ledenadministratie: Marriëtta d’Arnaud   ledenadministratie@sedvitae.nl   0161-201142      

ADRES ledenadministratie: Maczekstraat 38  CC 4849  Dorst 
    Heeft u een ander e-mail adres? Graag bij de ledenadministratie melden!  

   commissie Activiteiten: Mevr. Francis Huisman  francis.huisman@wxs.nl  06 22339042
   Publicaties maandbrief/website: Cocky Verweij-den Ouden, webmaster@sedvitae.nl      06-22754200  

Wij wandelen over een weg voor dienstpersoneel, een allée.  
Frans wijst op een eik in balans: een goed voorbeeld voor de mens!  

Rond 4500 voor Chr. vestigden zich de eerste mensen hier op de zandgronden,  
de beemden.  

Horzels zijn parasieten, er zijn er die paarden, koeien of schapen bezoeken,  
heel naar voor ze. 

 
Natuurorganisaties 

Pieter van Tienhoven is vooral bekend door 
zijn werk voor natuurbehoud. Hij stond aan de 
wieg van Natuurmonumenten en ook aan de 
provinciale natuurbeschermende organisaties 

als Brabants Landschap.
Het is juist goed dat er verschillende organisaties 

voor natuurbehoud en -bescherming zijn. 
 

Alle deelnemers zijn blij met de gemaakte wandeling met Frans.  
Anc bedankt Frans heel gepast en hartelijk.

De lunch buiten in de zon is op zich al een cadeautje en tevens 
overheerlijk! 

 
We bellen aan, kasteelvrouwe Carole Vos staat nota bene te 

wachten tot we aanbellen! Anc en ik hebben haar eerder gesproken. 
Toen maakte ze nogal een afwerende indruk, nog door corona. We 

moeten allen een degelijk mondkapje op. Carole Vos blijkt een 
kleine, tengere vrouw met een glinsterend haarbandje, maar met 
een sterk karakter! Ze heet ons welkom en stelt haar vrijwilligers 
voor. Ze laat onverwacht alle zestien deelnemers tegelijk binnen. 
We kunnen vrijelijk rondlopen en vragen stellen. Door de brand is 
veel verloren gegaan. Kunstenaars mogen er exposeren en laten 

soms een kunstwerk achter. Verder is de inventaris nogal rommelig 
en bevat weinig originele stukken. Maar, voordat we weer gaan, wil 
Carole Vos (pseudoniem) toch graag nog wat ‘spookverhalen‘ kwijt. 
Daar bloeit ze duidelijk van op: ze is aandoenlijk en wil zo duidelijk 
na corona haar eigen kracht hervinden. Een vrouw om niet licht te 

vergeten!

De geschiedenis van het kasteel is door haar man Anton van 
Oirschot geboekstaafd in Kasteel Nemerlaer sinds 1303. Die historie 

is ook bij wikipedia te vinden: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Kasteel_Nemerlaer 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