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De Stichting Uden in Geschriften geeft al sinds 2003 met regelmaat boeken en boekjes uit
die betrekking hebben de geschiedenis van Uden, Volkel en Odiliapeel.
Binnen de stichting is zowel een geschiedkundige als een taalkundige redactie met ieder
hun eigen vakgebied. Tot slot buigt de eindredactie nog eens over een uit te geven boek.
Toch is het onvermijdelijk gebleken om altijd geheel foutloos te werken.
Iets dat overigens iedere auteur uit eigen ervaring zal beamen.
Daarom maken we gebruik onze website om per uitgave een erratum toe te voegen aan
de titels.
Gelukkig blijkt het tot op heden slechts bij enkele van onze publicaties nodig te zijn om een
dergelijke toevoeging te plaatsen.

Errata boek 23
Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden – Deel 1
Adriaan Sanders in samenwerking, 2017

1271 Verering van Onze Lieve Vrouw ter Linde
Bronnen:
J.A.F. Kronenburg, Maria's heerlijkheid in Nederland, deel 6, Amsterdam 1904-1914.
1635 Kroaten
Pag. 11: … trokken ze er regelmatig op uit.
In Uden leidde dat er onder andere toe dat mensen naar Veghel vluchtten. Zo lezen we in
het begraafboek van Veghel op 12 oktober 1635 stierf Elizabetha Joannis Adriani Leesten
uit Uden hierheen gevlucht voor de zeer woeste en wrede oprukkende soldaten van de
keizer.
Op 22 oktober 1635 ...
Bronnen:
Begraafboek Veghel 16 oktober 1635.
www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/jochem-de-wild-een-udense-held-nader-bekeken.
www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/opvang-in-de-regio-udense-vluchtelingen-in-veghel-1635.
1830 Belgische opstand
Aanvulling van Pie de Groot:

Arnoldus Lucius (1792 Boekel), getrouwd met Anna Maria van der Heijden (1788 Uden 1873 Uden) en woonachtig in Uden.
Arnold is gestorven in het militair hospitaal te Eindhoven op 24-12-1833.
Hij diende toen als sappeur bij het derde bataljon van de Tweede Afdeling Infanterie.
Hij is dus gestorven als soldaat in de tijd dat het Nederlandse leger paraat was i.v.m. de
opstand van de Belgen.
1877 Carolus Borromeus en St. Jan
Toevoegen:
Bronnen:
Udensche Courant 14-9-1927.
1895 Udensche Courant
Vermeld staat dat de Udensche Courant vanaf 1910 een zo genaamde kopkrant was van
de Graafsche Courant.
Toevoegen:
In de loop van 1945 zien we dat de Udensche Courant steeds meer van de Graafsche
Courant gaat verschillen qua redactioneel nieuws en advertenties.
Er is dan dus geen sprake meer van een kopkrant.
Bronnen:
Udensche Courant, Feestnummer aug. 1950.
Bron: Sprokkelingen 121, 2017.
1911 Missiehuis
Toevoegen:
Bronnen:
De Katholieke Missiën van de SVD, jrg.71, 1950.
St. Michaels Almanak, jrg. 64, 1947.
“Na drie jaren” , een brochure van de redactie van het maandblad De Katholieke
Missiën van de Missionarissen van het Goddelijk Woord, 1945.
(Gedeeltelijk ook gepubliceerd in Sprokkelingen 109, 2014.)

