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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 

 
Beste lezer 
 
Alweer een maand voorbij met veel activiteiten bij onze heemkundekring. Een geslaagde 
excursie naar Woudrichem, met heel mooi weer. De presentatie van het boek over de oud-
Indiëgangers, dat zeer positief werd ontvangen. Ook konden we een mooi artikel lezen over 
onze vereniging in het blad InBrabant. Een goede PR voor HKK Onsenoort. 
Deze keer hebben we weer wat nieuwtjes over ons heem. Er kunnen verschillende 
tentoonstellingen bezocht worden en binnenkort hebben we ook weer een lezing op abdij 
Mariënkroon, waar ook Focolare haar jubileum viert. Verder schenkt onze vereniging 
aandacht aan ”De maand van de Geschiedenis”. In verschillende bibliotheken in de 
gemeente Heusden kunt U hiervoor terecht. 
 
Veel leesplezier 
 

 

Boekpresentatie Oud Indiëgangers 
 
Zaterdag 15 oktober was het dan zover. Na bijna vier jaar werk van de heren Henk de Wit, 
Thijs Stevens en Peter de Jongh kon het resultaat aan het publiek en de pers getoond 
worden. Ruim 250 bezoekers kwamen op de presentatie af. Oud-Indiëgangers, familieleden 
en verdere genodigden werden ontvangen met een kopje koffie en een drankje. Voordat 
iedereen een plaatsje had gevonden was het bijna een half uurtje verder. Voor velen van de 
oud-militairen was het een warm weerzien. 
Henk de Wit heette ieder van Harte welkom en verheugde zich over zo‟n geweldige opkomst. 
Hij zette uiteen hoe het boek tot stand was gekomen. 
Het boek kreeg als titel:”Tidak Bicara “, wat betekent niet praten… niets zeggen.. zwijgen. 
Daarna was het woord aan Thijs Stevens. Hij gaf uitleg over de inhoud van het boek. 
Hoofdmoot van het boek vormt de fotogalerij van 140 oud-Indiëgangers met hun geboorte 
datum, hun woonplaats bij vertrek, hun legeronderdeel en met welke boten ze zijn vertrokken 
en weer teruggekomen. Helaas voor vier van onze jongens is een terugreis nooit 
verwezenlijkt. Zij vonden de dood in het verre Indië. Verder omvat het boek een inleiding, 
een stukje geschiedenis en beknopte informatie over Indonesië. Tot slot staat er in het boek 
een bloemlezing van wat oud-Indiëgangers of hun familie vertelden. 
Het eerste exemplaar werd overhandigd aan familieleden van de vier gesneuvelde soldaten: 
Cees van Delft ( Drunen ), Kees Klerkx (Vlijmen), Kees Verhoeven ( Heusden ) en Martin de 
Munnik ( Drunen). Daarna was er gelegenheid voor iedere oud-Indiëganger, of een familielid 
daarvan, om een gratis exemplaar op te halen. 
De reacties waren erg positief, het resultaat mag er zijn. Er werd dan ook dankbaar gebruik 
gemaakt van de gelegenheid om extra boeken te kopen voor een zeer gereduceerde prijs. 
Henk, Thijs en Peter jullie hebben echt eer van jullie vele werk. 
 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Focolare 50 jaar in Nederland 
 
In 1961 opende de Focolarebeweging haar eerste huis in 
Nederland. Reden voor een jubileumontmoeting. Hierbij 
zullen ook de presidente van Focolare, Maria Voce, en de 
co-president Giancarlo Faletti aanwezig zijn. Sprekers zijn 
uitgenodigd om in te gaan op de bijdrage van Focolare aan 
de sociale cohesie in onze samenleving.  
Datum: zaterdag 5 november 2011. 
Tijd: van 14.30 uur tot 17.00 uur met aansluitend receptie 
Locatie: Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP te 
Nieuwkuijk 
Inlichtingen en aanmelding: info@focolare.nl, of 
telefonisch: 073 511 36 51 
 
Ieder is van harte welkom! 
 

 

Drunense korenmolen 
 
In het oktobernummer van Met Gansen Trou staat een 
uitgebreid artikel over de Drunense korenmolen ”Hertogin 
van Brabant", tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Van 
dit artikel is een apart boekje verschenen met een eigen 
omslag en meer foto‟s van de molen. Het boekje kost € 3,- 
en is verkrijgbaar bij het secretariaat. 
 

 
De Drunense korenmolen ”Hertogin van Brabant” 

 

 

Lezing over 200 jaar Burgerlijke Stand 
 
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de Burgerlijke Stand is 
ingevoerd. (Zie het Plekbord van september). Ons lid Bert 
de Vaan zal op dinsdag 8 november hierover een lezing 
geven in de De La Courtzaal van Abdij Mariënkroon, 
Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk. 
De lezing begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. 
 

 
Heemkundeactiviteiten in de Heusdense 
bibliotheken 
 

Onze vereniging en het Streekarchief presenteren tijdens 
een gezamenlijke expositie in het kader van De maand 
van de Geschiedenis, dit jaar van 1 tot en met 31 oktober, 
bodemvondsten en oorkonden in de drie Heusdense 
bibliotheekvestigingen. 
In bibliotheek Oudheusden worden de recente vondsten uit 
de Komwiel tentoongesteld. 
In Vlijmen de vondsten uit de slotgracht van voormalig 
kasteel Onsenoort /abdij Mariënkroon. Vondsten uit Drunen 
en de naaste omgeving daarvan zijn te bezichtigen in de 
Drunense bibliotheek. 
 

Door onze leden Gerard Pelders en John Schellekens 
wordt een lezing over opgravingen in de regio Heusden 
gegeven. 
Datum: 27 oktober. 
Aanvang: 20.00 uur.  
Locatie: Bibliotheek Vlijmen.  
Entree: € 3,00 voor leden van de bibliotheek € 4,00 voor 
niet-leden.  Reserveren vlijmen@bibliotheekheusden.nl 
 

 

InBrabant 
 
Enkele weken geleden heeft ieder lid van onze vereniging 
een exemplaar van het blad ”InBrabant” thuisgestuurd 
gekregen met daarin een interview over onze vereniging. 
Aan dit blad was een Dvd-schijfje toegevoegd met de titel 
”Van candissen, kleppers en halve zolen”. Op dit schijfje 
staat de opname ”De Venkantbrug, erfgoed en paradijselijk 
landschap”. Deze opname is in dit voorjaar gemaakt en 
daarin komen o.a. interviews voor met Dora Dusomos uit 
Nieuwkuijk en Theo Boom uit Vijmen. 
 

 

Expositie, lezing en cursus iconen op 
abdij Mariënkroon. 
 
Gedurende de periode 29 okt. tot en met 27 nov. wordt de 
traditionele iconententoonstelling ingericht in de toren op 
het terrein van abdij Mariënkroon. Het betreft iconen uit de 
16

e
 tot de 19

e
 eeuw. Het thema is: “Heiligen en hun 

maatschappelijk betekenis”. Te bezichtigen op de 
woensdag, zaterdag -, en zondagmiddagen van 13.00 tot 
17.00 uur. De toegang is gratis. 
 
Op zondag 30 okt. om 13.00 uur is er een lezing over 
iconen met hetzelfde thema door Mw. Drs. Desirée 
Krikhaar. De toegang voor de lezing bedraagt € 6,00 p.p., 
incl. pauzedrankje. Aansluitend de opening ( 15.00 uur ) en 
deskundige rondleiding. 
 
Op de woensdagmiddagen van 2 t/m 30 november ( 15.00 
tot 17.00 uur ) geeft Mw. Drs. Krikhaar een cursus over 
Iconen. De kosten hiervoor bedragen € 90,00 all-in, d.w.z. 
incl. de kosten voor de lezing van 30 okt., lesmateriaal en 
natuurlijk koffie in de pauze. 
 
Nadere informatie en reserveren iedere dinsdag van 09.00 
tot 12.00 uur ( tel.: 073-511.50.40 ) of via e-mail: 
honsoirde@planet.nl. Of dewebsite: www.honsoirde.nl 
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Boek Oud-Indiëgangers 
 
In het plekbord van september hebt u kunnen lezen dat het 
boek klaar is en de presentatie op 15 oktober heeft 
plaatsgevonden. Wij mochten ons verheugen in een 
enorme belangstelling. Aan alle oud-Indiëgangers of hun 
familie heeft de heemkundekring één boek cadeau gedaan. 

 

 
niet over praten....niets zeggen....zwijgen 

 
Ook aan alle leden van onze vereniging die daarvoor 
belangstelling hebben, zal één exemplaar gratis worden 
aangeboden. 
Sponsoring heeft dat mogelijk gemaakt. 
 
U moet het wel zelf op komen halen. 
Wij hebben drie ophaalmomenten vastgesteld: 

  zaterdag 05 november 
  zaterdag 12 november 
  zaterdag 19 november 

Afhaaladressen:  

 M.Stevens, Van Goghstraat 68 Drunen  
 St.Janshof, Kees Klerkxstraat 40 Vlijmen 

Afhaaltijd: 

In Vlijmen: 09.30 – 12.00 
In Drunen: 13.00 – 15.30 

Alleen op bovengenoemde data en tijden is het boek voor 
leden van onze heemkundekring gratis. Daarna kost het 
ook voor hen € 12,00. 
Thuis laten bezorgen kan ook. De porto- en verzendkosten 
daarvoor bedragen € 4,00. 
Als u dit bedrag vóór 15 november overmaakt op 
bankrekening1365.04.418 ten name van heemkundekring 
Onsenoort te Nieuwkuijk, zal het boek per post of speciale 
koerier bij u worden bezorgd. 
Vermeld bij betaling duidelijk uw naam en adres. 
Tijdens de ophaalmomenten kunt u boeken bijkopen voor 
de prijs van € 12,00 per stuk. 
 

Vanaf nu is het boek voor deze prijs voor iedereen te koop 
bij de leden van de werkgroep ”Oud-Indiëgangers” (zie 
onder) en bij: 
 
Bert van Opzeeland (073-5113213)  
Hopbel 10, 5251 CS Vlijmen 
Anton van Spijk (0416-662368) 
Hertogin Johanna van Brabantstraat 22 5256 EM Heusden 
 
Namens het bestuur van de heemkundekring, 
de werkgroep oud-Indiëgangers, 
 
Henk de Wit (0416-378375) 
Grotestraat 18, 5151JE Drunen 

Thijs Stevens  (0416-373138) 
Van Goghstraat 68, 5151SR Drunen 

Peter de Jongh  (0416-374379) 
Argentiniëstraat 22, 5152LW Drunen 
 
Vanaf een nader te bepalen datum is het boek ook te koop 
in de boekhandel. Ook kan het via onze website gekocht 
worden; www.hkkonsenoort.nl 
 
'Degenen, die nu lid worden van onze vereniging, 
krijgen ook een boek gratis'. 

 

 

Reactie op plaatje Adriana van Hulten 
 
Beste redactie 
 
Via Genlias heb ik gevonden dat zij Adriana van Hulten 
heette en religieuze was, vandaar de andere naam. 
Zij is op 11.11.1876 te Drunen geboren en op 
09.10.1948 overleden in Overasselt in Gelderland. (zie 
Genlias anr14) Haar ouders waren Jacobus van Hulten, 
geboren te Baardwijk en Hendrina Pulles, geboren te 
Drunen. Zij hadden negen kinderen. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Monique Buist-le Duc 
 

Van onze leden Jan de Haan en Mari van Kessel kregen 
we ook nog de informatie dat Adriana op 18.8.1894 Drunen 
verliet en als religieuze intrad bij de congregatie J.M.J. in 
‟s-Bosch. 
 

 

Leuke cadeautjes 
 
Sinterklaas en de kerstdagen komen er weer aan. Dus als 
we u een tip mogen geven voor een leuk cadeautje als  
surprise, kijk dan eens op onze website, en ga naar de 
webwinkel. Daar vindt U al vanaf € 2,50 leuke boekjes van 
o.a. Leo Sikkers, Harrie Peters, kleurrijke dubbelnummers 
en boeken van diverse auteurs uit ons heem. 

 

 
Concert Marie-Cristien in Vlijmen 
 
Op zaterdag 19 november aanstaande geeft de Brabantse 
zangeres Marie-Cristien Verstraten weer een concert met 
de naam “Warm Wit “.  
Plaats:  buurthuis “De Korf” in Vlijmen. 
U kunt kortingsflyers aanvragen bij ons secretariaat ( zie 
colofon blz. 1 ) . 
Het concert begint om 20.15 uur. De zaal is open om 19.45 
uur. De normale entreeprijs is € 8,00 

http://www.hkkonsenoort.nl/


Najaarsexcursie Woudrichem 
 
Ook dit jaar hadden Ans Zeeuwen en Henk de Wit voor 
onze heemkundekring weer een heel mooie 
najaarsexcursie georganiseerd. Deze leidde naar de oude 
vestingstad Woudrichem, die op de splitsing van Maas en 
Merwede ligt. In de stad en zijn omgeving komt heel veel 
geschiedenis bij elkaar, zoals dit door een trotse stadsgids, 
die op klompen liep en een markant hoedje op had, werd 
uitgelegd. Woudrichem, van oudsher een Hollandse stad, 
heeft heel veel monumenten, prachtige stadswallen met 
een schitterend uitzicht op de rivier met de dynamiek die 
hier bij hoort. De stad vormde vroeger een onderdeel van 
de Hollandse Waterlinie en was voor Holland van groot 
belang als opvangstelling van de vijanden die uit het zuiden 
kwamen. Ook in het visserijmuseum kregen we op 
vakkundige wijze een rondleiding en veel van onze leden 
herkenden hoe met fuiken en andere vangstmethoden 
vroeger werd gevist. Maar dat dienstmeiden in hun 
”contract” met hun broodheer lieten opnemen dat ze niet 
altijd zalm hoefden te eten, wekte toch wel verbazing. Na 
de stadsrondleiding en het bezoek aan het museum werd 
onder het genot van koffie en gebak nog nagekaart in 
schenkerij De Teerkamer. Ans en Henk, het was een 
geslaagde middag en ik denk dat ik namens alle 
deelnemers jullie nogmaals mag bedanken... 
 
Bert van Opzeeland 
 

 
Aandacht voor de gids in Woudrichem 

 

 
Boek Schroevengieterij M. Lips 
 
N.V. „s-Hertogenbossche Schroevengieterij M.Lips te 
Drunen beschrijft de opkomst en de groei van een van de 
grootste scheepsschroevenfabrikanten ter wereld. De 
jonge ondernemer Max Lips jr. stapte op 1 januari 1934 het 
Bossche bedrijf van zijn vader binnen en trof een praktisch 
failliete NV aan. Hij bouwde vanaf 1939 in Drunen de NV 
uit tot een bedrijf van naam in de maritieme wereld. Deze 
multinational betekende voor de gemeente Drunen, de 
tegenwoordige gemeente Heusden, veel, maar zeker ook 
voor de industriële ontwikkeling van Noord Brabant.  
  
Twee oud-medewerkers van Lips, Frans Bult en John 
Straatman hebben de geschiedenis van dit internationale 
bedrijf voor het eerst intensief onderzocht. De 
technologische oorsprong ligt bij de Bossche ijzergieterij 
van Chevalier & Co. in 1849. In 1934 nam Max Lips jr. het 
roer over en maakte er in Drunen een van ‟s werelds 
grootste scheepsschroevenbedrijven van.  

 
 
Het boek van Bult en Straatman laat naast de 
bedrijfsontwikkeling van de scheepsschroeven ook andere 
Lips-loten zien, zoals de metaal-, aluminium- en 
betonfabriek. Aandacht is er ook voor de uitvindingen en 
experimenten (auto), de werknemers, de recreatie en de 
Lipscultuur. Het geheel is rijk geïllustreerd met veel 
onbekende en bijzondere foto‟s. 
 
Het boek van ca 180 pagina‟s, waaraan historicus dr. Kees 
van den Oord van de heemkundekring Onsenoort zijn 
medewerking verleent, verschijnt eind november 2011 en 
kost € 25,-  
Het boek is te koop in de plaatselijke boekhandel, verder bij  
Bart Beaard (Drunen) en Kees van den Oord (Bokhoven). 
Het is een uitgave van Histordia Bokhoven in 
samenwerking met Heemkundekring Onsenoort, 2011. 
 

 

Wie, Wat, Waar 
 
Op de foto van vorige maand hebben we geen reactie 
gehad. Deze maand hebben we een voorwerp waar we wat 
meer van willen weten. Het werd meegebracht door Marja 
Kivits uit Vlijmen tijdens de vrijwilligersmiddag. Daar wist 
niemand wat en waar dit vermoedelijk huishoudelijk artikel 
voor diende. Misschien kunt U ons wijzer maken. 
 

 
 

 

Op het digitale plekbord vindt U meer foto’s van 
de excursie naar Woudrichem en de 

boekpresentatie van de oud-Indiëgangers  
Zie www.hkkonsenoort.nl 
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Excursie naar Woudrichem 24 september 2011 
 

 

Foto’s:  Bert van Opzeeland 



Presentatie boek Oud-Indiëgangers 

 

Foto’s: 
Annelies van der Sanden 

& Wil van der Heijden 


