Persbericht

Datum: 9 mei 2019:

Op zondag 26 mei om 14:00 uur houden Jos en Bauke Hüsken* in het Erfgoedhuis, Gasfabriek 4, een
lezing onder de titel “De Bergen, historie en bebouwing”.
Die zondag is het Erfgoedhuis open tussen 13:00 en 16:00 uur.
De toegang is € 2,00 inclusief koffie/thee.
De expositie “Geworteld in Eindhoven in Beeld” van Eindhoven in Beeld is dan ook te bezoeken.
De Hüskens hebben recent in opdracht van de gemeente Eindhoven een uitgebreid onderzoek
gedaan naar de bouwhistorie en architectuur van ruim honderd panden in De Bergen. Zij laten de
“schoonheid” van De Bergen op het gebied van de daar aanwezige architectuur zien.
Dit alles met uiteraard een groot aantal afbeeldingen, wellicht ook van straten en gebouwen die je
achteloos voorbijfietst. Er is in dit stadsdeel meer dan voldoende dat boven het gemiddelde uitstijgt.
Daarbij komen ook veel bekende en onbekende bewoners uit de voorbije eeuw in beeld. Op een
kaart van Hogenberg, die een oorlogshandeling uit 1583 verbeeldt, kun je het gebied van De Bergen
ook zien liggen: volkomen kaal! Daar zal hun verhaal dan ook beginnen.
Daarnaast worden in de expositie onderwerpen teruggehaald wegens hun eerdere succes.
Dit zijn onder andere, Van lucifer tot LED, Allesbehalve Eindhoven in beeld (omliggende dorpen),
Archeologie, De Melkweg (n.a.v. vertrek Campina), Knap vormgegeven, 150 jaar openbaar vervoer,
Fabrikanten met een droom, Van Markt tot Metropool (stadsontwikkeling), Waterrijk Eindhoven en
Boeren, burgers buitenlui.
De expositie Geworteld in Eindhoven in Beeld biedt u een unieke kans om Eindhoven vanuit een
veelheid aan invalshoeken te leren kennen. De expositie is gratis te bezoeken op werkdagen, van
11:00 tot 16:00 uur, op het adres Gasfabriek 4 te Eindhoven. Via de inrit op het NRE-terrein aan de
Nachtegaallaan is betaald parkeren mogelijk. Het Erfgoedhuis is rolstoeltoegankelijk en ook geschikt
voor de ontvangst van grote groepen. Voor grote groepen geldt, eerst even bellen met 040 2116072
tijdens openingstijden. Voor meer informatie kunt u naar de website van de Stichting Eindhoven in
Beeld gaan: www.eindhoveninbeeld.com.

* Jos en Bauke Hüsken
Jos Hüsken (1947) is sinds 1988 met veel passie betrokken bij de archeologische, bouw- en
cultuurgeschiedenis van zijn woonplaats Eindhoven. Als gepensioneerde Rabobankmedewerker heeft
hij uiteindelijk van zijn hobby zijn beroep gemaakt.
Zoon Bauke Hüsken (1974) heeft Eindhoven ook in zijn genen zitten. Hij heeft opleidingen gevolgd
aan de School voor Toerisme in Heerlen en Bibliotheekwetenschappen in Tilburg. Hij werkt sinds
2006 samen met zijn vader in hun eigen cultuurhistorische bureau.
Archeologisch waren vader en zoon al lang geïnteresseerd; de opgravingen op het Heuvelterrein
zorgden voor veel nieuwe persoonlijke ontdekkingen.
De interesse voor de Eindhovense bebouwing kreeg een positieve impuls, toen Bauke voor zijn 14e
verjaardag het bekende boek: “Eindhoven vroeger en nu” cadeau kreeg. Als rechtgeaard
Eindhovenaar dien je te weten, dat je stad al oud is (stadsrechten uit 1232) maar je zult helaas
moeten bekennen, dat er nauwelijks iets over is van de echt oude bebouwing. Eindhoven staat toch
bekend als de stad waar alles wel zo ongeveer gesloopt is? Heel veel boeken zijn er in de voorbije
decennia geschreven, voorzien van heel veel foto’s, waar die mening wordt bevestigd. Dat tonen die
bekende boeken aan: Zó mooi was Eindhoven, Eindhoven in oude ansichten, Eindhoven Vroeger en
nu, en ga zo maar door. Toch willen vader en zoon Hüsken nu juist datgene laten zien wat de stad nog
wel te bieden heeft op gebied van architectuur en bouwhistorie.
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