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Beste lezers, 
 
Het is de afgelopen tijd best te merken, we zitten in de donkere dagen voor Kerstmis, De 
regen en storm vielen ons ten deel. Als heemkundekring kunnen we  terug zien op een 
fantastisch jaar.  Weet u het nog? In januari 2014 zorgde de lezing „Stalen Zenuwen‟ 
opnieuw voor een volle zaal. De excursies naar Mechelen en Veghel werden goed 
bezocht. De lezing over de Eerste Wereldoorlog in augustus  was volle bak.  De 
heemkunde-doedag bracht heel wat jeugd op de been in Abdij Mariënkroon.  De 
herdenking van Hendrik van der Geld was een succes evenals de lezing van Sjef van 
Hulten over de boterfabriek in Drunen, beiden in november gehouden. Tot slot hadden we 
de tweedaagse expositie over Nieuwkuijk, met de watersnoodramp en Mol- Pauwels (de 
Spar) waar ook ruim 700 bezoekers op af kwamen. Met onze heemkundekring gaat het 
dus prima. In dit laatste nummer van het Plekbord in 2014 vindt u weer allerlei verhalen en 
nieuwtjes uit ons heem met vooral veel fraaie foto‟s De redactie wenst eenieder een 
voorspoedig en vooral gezond 2015 toe. 
 

 

LEDENVERGADERING 
 
In het vorige Plekbord stond vermeld dat de Ledenvergadering gehouden wordt op 
maandag 16 februari. Het blijkt nu dat dit op Carnavalsmaandag is. Wij vinden die dag 
daar niet geschikt voor. De nieuwe datum is nu maandag 9 februari. 

 
De Algemene Ledenvergadering 2015, waarin wij terugkijken op het verenigingsjaar 2014, 
zal dus worden gehouden op maandag 9 februari a.s. om 19.30 uur in de Conferentiezaal 
van Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk.  
De agenda ziet er als volgt uit:  
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter.  

2. Notulen van de Ledenvergadering op 17.2.2014  

3. Jaaroverzicht 2014  

4. Financieel verslag 2014  

5. Begroting 2015  

6. Verslag kascommissie 2014  

7. Benoeming kascommissie 2015  

8. Bestuursverkiezing  

9. Stand van zaken m.b.t. huisvesting en Activiteiten 2015  

10. Rondvraag.  

11. Sluiting van de vergadering.  

 
Op 15 januari zullen het Jaaroverzicht 2014 en de notulen van de Ledenvergadering 2014 
op onze website 

 
 

Bestuursverkiezing 
 

Dit jaar zullen volgens het rooster van aftreden Henk de Wit, Bert van Opzeeland en Peter 
de Jongh aftredend zijn. Bert en Peter zijn herkiesbaar, Henk niet. Ook zal Anton van Spijk 
aftreden. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe bestuursleden en conform de statuten kunnen 
kandidaten voor een bestuursfunctie worden voorgedragen of zich aanmelden bij de 
secretaris tot 15 januari a.s. 
 

 

Contributie 2015 
 
De contributie voor 2015 bedraagt €21,- voor incassoleden. Dit bedrag zal medio januari 
worden geïnd. De contributie voor niet-incassoleden bedraagt €23,-. Deze leden hebben 
bij dit Plekbord een brief ontvangen met het betalingsverzoek en het banknummer van 
onze vereniging. 

Plekbord 
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Column 
 
Mijn column in het Plekbord van 
afgelopen augustus, een rampen 
column, was al deels geïnspireerd 
door de Dijkdoorbraak van 1880 in 
Nieuwkuijk en de Watersnoodramp 
in Nieuwkuijk en wijde omgeving 
als gevolg daarvan. Inmiddels is 
de „Expositie Nieuwkuijk‟ achter de rug en zijn de 
bijbehorende boeken „In het Land van Belofte‟ over de 
geschiedenis van Mol – Pauwels en „De ramp van 
Nieuwkuijk 1880‟ voor iedere belangstellende beschikbaar. 
  
In het boek over de dijkdoorbraak is het ooggetuigeverslag 
van Chapuis opgenomen. Geschreven dus in de 
Nederlandse taal, zoals die aan het eind van de 
negentiende eeuw gangbaar was. De ontwikkeling van het 
taalgebruik is een belangrijk onderdeel van de heemkunde. 
Daarbij denken we natuurlijk meteen aan de vele dialecten, 
die ook in ons heemgebied gesproken werden en toch ook 
nog wel gesproken worden, zij het steeds minder.  
 
In deze column wil ik het echter hebben over de 
ontwikkelingen binnen de Nederlandse taal. Dan gaat het 
over het gebruik van woorden, die we nu zelden of nooit 
meer gebruiken. Citaat uit het boek: „……..toen ik hem de 
droeve mare persoonlijk bracht‟. De noodheemraad vertelt 
hier aan de burgemeester, dat de dijk is doorgebroken. 
Nog zo wat van die geheel of bijna verdwenen woorden: 
derwaarts gaan (die kant op gaan), heul en troost zoeken, 
(heul is steun)  het verzwelgende water (alles opslokkende 
water), moederzalig alleen (moederziel alleen). 
 
Een ander manier om naar de taal uit die tijd te kijken, is 
om het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden na te gaan. 
Over hulpvaardige dokters uit heel Nederland staat 
geschreven: „……mannen, die met onbezweken moed en 
stalen volharding ……‟. Op deze manier wordt met 
woorden alleen, een standbeeld voor deze mensen 
neergezet. Krachtiger kun je immers nauwelijks een 
sfeerbeeld van deze mensen neerzetten. 
 
Het zal inmiddels wel duidelijk zijn, dat ik bij het lezen van 
dit boek regelmatig in een spagaat gezeten heb. Je kunt 
immers weinig plezier beleven aan zoveel ellende als hier 
wordt beschreven. Tegelijkertijd is het een genot om dit 
boek te lezen, als je vooral let op hóe het boek geschreven 
is. In een tijd, dat radio, televisie en fototoestellen nog niet 
of amper bestonden, weet Chapuis ons in zijn woorden 
mee te nemen, alsof niet hij, maar wijzelf ooggetuigen zijn 
geweest van de ramp. 
 
Voorwerpen, beroepen en ambachten, kleding, geld, 
winkels en bedrijven, transportmiddelen, het wordt 
voortdurend uitgevonden en weer ingehaald door nieuwe 
uitvindingen en aangepaste gebruiken. Het leven en alles 
wat er mee samen hangt is immers voortdurend in 
ontwikkeling. Gelukkig is dat met onze taal net zo en 
gelukkig is onze taal daarom voor heemkundigen net zo 
interessant als al die andere zaken. Daar ben ik blij om, 
want mocht ik ooit toekomen aan het zelf doen van 
heemkundig onderzoek, dan is de kans groot, dat het iets 
met onze taal van doen zal hebben. 
 
Adrie 

 

 

Inleveren kopij volgende Plekbord 
vóór 15 januari a.s. 

 

Wie weet hier meer van? 
 
Mag ik me misschien voorstellen: Ik ben Marianne de 
Hoogh-Andriessen en woon in Bergen op Zoom. Ik ben hier 
een actief lid van de Geschiedkundige Kring. Tevens ben ik 
actief bij heemkundekring Halcherth.  Daarom kwam het 
idee bij me op of u misschien iets weet van het verzet in de 
2e wereldoorlog in Elshout. 
Mijn moeder was namelijk Anny Klijn, geboren op 19-03-
1915 in Elshout. Zij was een dochter van smid  Mart Klijn 
op de Heusdenseweg 23. Fien Klijn, haar zus, heeft daar 
later altijd een winkeltje gehad. Ze heeft het regelmatig 
over jullie heemkundekring gehad. 
 

 
In Elshout geboren; Annie Klijn, 1943. 

  
Nu heb ik jaren geleden gehoord dat mijn moeder illegale 
kranten rondbracht op haar fiets tijdens de oorlog. Ik heb 
het er ook wel eens met mijn tante Fien over gehad. Het 
was haar bekend dat mijn moeder als koerierster actief 
was. Ze vertelde me letterlijk: ‟Daar waren wij niet blij mee, 
want ze had ons allemaal in gevaar kunnen brengen‟. Ik 
denk dus dat mijn moeder dit heel erg in het geheim heeft 
gedaan. Mogelijk heeft mijn moeder haar koerierswerk in 
Tilburg gedaan, omdat ze daar aan school bij de Zusters 
van de Oude Dijk stond. Tante Fien bleek het in ieder geval 
geweten te hebben.  Mijn bron is  mijn moeders nichtje, 
Mevrouw Leonie van Heijst  (meisjesnaam). Ze is 
opgegroeid omgeving Drunen, Engelen en Nieuwkuijk. Ze 
heeft samen met mijn moeder in Den Bosch op school 
gezeten  Ze was er heel duidelijk over dat mijn moeder dit 
deed. 
 
Is er bij jullie misschien iets meer over mijn moeder  
bekend?  Ze was lerares fijne handwerken in Tilburg, bij de 
Zusters van de Oude Dijk. Haar zelf iets over de oorlog 
vragen ging niet omdat ze reeds in 1961 overleden is. Ik 
was toen 11 jaar en de oudste van 5 kinderen.  
  
Mocht U iets meer over haar weten dan zou ik daar erg blij 
mee zijn. 
  
Marianne de Hoogh-Andriessen, Bergen op Zoom  
e-mailadres: ghoogh@westbrabant.net 
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Klim eens in de pen 
 
De redactie van Met Gansen Trou is weer op zoek naar 
verhalen over vroeger. De hoeveelheid kopij die we hebben 
is voldoende maar nieuwe kopij is welkom. Alles is welkom,  
maar we missen de verhalen uit de kleine kernen zoals; 
Doeveren, Heesbeen, Herpt, Hedikhuizen, Haarsteeg, 
Bokhoven en Engelen. Schrijf eens iets over het 
boerenbedrijf, de school die al verdwenen is, de vereniging 
waar u lid van was. En heeft u moeite om het een en ander 
op papier te zetten dan zoeken wij naar een oplossing. 
Kortom klim eens in de pen 

 

 

 

Het Sint Jorisgilde van Drunen 
 
In Met Gansen Trou van jan t/m mrt. 2014 hebben artikelen 
gestaan over het voormalige Sint Jorisgilde van Drunen. 
De artikelen zijn een bewerking, gemaakt door Anton van 
der Lee, van het gildeboek van het voormalige gilde van de 
“Edele Ridder St. Joris binnen de heerlijckheit Druenen”. 
Het in perkament gebonden boek begint met het reglement 
van het gilde en dateert 23 mei 1698. Het boek was in het 
bezit van Jan de Bonth uit Vlijmen en wij hebben het voor 
de bewerking tijdelijk in bruikleen gehad. Na het overlijden 
van Jan heeft zijn echtgenote het boek aan onze 
vereniging geschonken. Het bestuur heeft onlangs besloten 
het boek als archiefstuk over te dragen aan het 
Streekarchief in Heusden. De artikelen zijn wel gebundeld 
in een aparte publicatie, welk voor €5,-per stuk bij het 
secretariaat verkrijgbaar is. 
 

 

 
Kerststallententoonstelling 
 
Van zaterdag 20 december 2014 tot en met 4 januari 2015 
's middags van 13.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd 1e 
Kerstdag en Nieuwjaarsdag, is in de toren  van Abdij 
Marienkroon In Nieuwkuijk de jaarlijkse 
kerststallententoonstelling te bezichtigen. 
De tentoonstelling is dit jaar ingericht door de secretaris 
van de vereniging 'Vrienden van de Kerstgroep Nederland', 
de heer Jan van Hulst uit Krimpen a/d IJssel. De decoraties 
worden verzorgd door Mevr. Lucia de Bonth uit Nieuwkuijk. 
De kinderen kunnen kerstplaten kleuren en een puzzeltocht 
oplossen met als beloning warme chocolademelk in de 
kelder van de toren van de abdij. 
In de la Courtzaal is er een demonstratie kantklossen en 
kalligrafeerkunst. Op 2e kerstdag en zondag 28 december 
zorgt het blokfluitkwartet 'Fluitenkruid' voor sfeervolle  kerst 
muziek in de kapel van de abdij. 
De toegang is gratis. 
 



Expositie Nieuwkuijk 
 

 
Wethouder Kees van Bokhoven (rechts) heeft zojuist van 

auteur Bert Meijs (links) het eerste exemplaar van zijn boek 
ontvangen. Presentator Kees van den Oord (midden) kijkt toe. 

 

 
Nellie de Spar (Anja Spee) in haar Sparwinkeltje. 

 

 
Bert Meijs legt aan de kinderen van basisschool  

“t Kompas”  uit hoe de dijkdoorbraak is ontstaan. 
 

 
De hondenkar van Jan Meijs. 

 

 

In het weekend van donderdag 27 tot en met zondag 30 
november is in het Patronaat van Nieuwkuijk de “Expositie 
Nieuwkuijk” geweest met de onderwerpen “Dijkdoorbraak 
Nieuwkuijk 1880” en “Spargroothandel Mol-Pauwels”, 
alsook de presentatie van de boeken die over beiden 
onderwerpen zijn uitgegeven.  
 
De expositie is op donderdagavond geopend met een 
presentatie van deze boeken. Bert Meijs, auteur van het 
boek “De ramp van Nieuwkuijk 1880‟, overhandigde het 
eerste exemplaar aan wethouder Kees van Bokhoven. Bart 
Beaard,  auteur van het boek “In ‟t Land van Belofte” over 
de Spargroothandel Van Mol-Pauwels, overhandigde het 
eerste exemplaar aan mevr. Paula van Mol, dochter van de 
vroegere directeur van het bedrijf. 
 
Beide presentaties zijn voorafgegaan door acts, gespeeld 
door leden van Theaterplatform Drunen. Arie Romers, in de 
rol van dijkwacht Heijmans van gemeente Nieuwkuijk, 
vertelde zijn ervaringen bij de dijkdoorbraak. Anja Spee, in 
de rol van Nellie de Spar, vertelde vanuit de nagebouwde 
Sparwinkel haar verhaal over de geschiedenis van 
Spargroothandel Van Mol-Pauwels en over haar 
Sparmuseum.     
Als u naar onderstaande link gaat, krijgt u een mooie 
impressie van de opening en de boekpresentatie, gemaakt 
door Ad Hartjens: 
https://plus.google.com/101973349730535167092/posts
/GN7NvispDub 

 
Vrijdag was bestemd voor het educatieprogramma. Vier 
klassen van de Nieuwkuijkse basisschool ‟t Kompas 
maakten kennis met beide onderwerpen. In kleine groepjes 
werden ze langs de panelen rondgeleid door Bart Beaard, 
Bert Meijs, Bert van Opzeeland en Adrie Verboord. Ook 
aanschouwden ze de prachtige Sparwinkel. Veel aandacht 
trok de hondenkar van Jan Meijs die hij had opgesteld in de 
entree van het Patronaat. De kinderen keken hun ogen uit, 
want dat hadden ze nog nooit gezien. 
  
Op zaterdag en zondag was de expositie voor iedereen 
open; beide dagen zijn zeer druk bezocht. Ook was er 
ruime belangstelling voor de wandelingen met de 
natuurgidsen Peter van de Velden en Bert van Opzeeland 
naar de Nieuwkuijkse Wiel. 
 
Beide boeken zijn nog te koop bij Boekhandel Sikkers 
Drunen,  bij  Bruna in Vlijmen en bij het secretariaat van 
onze vereniging. 
 
Foto‟s : Rini Wouters 
Meer foto‟s op de digitale versie van dit Plekbord  
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 Restauratie Drunense Molen 
 

In de afgelopen weken zijn de molenbouwers verder 
gegaan met de restauratie van de molenkap. Op de houten 
constructie van de kap zijn houten delen aangebracht. 
Vanwege de ronde vormen was dat aanbrengen een 
arbeidsintensief karwei. In de afgelopen week is op de kap  
de eerste dakbedekkinglaag aangebracht. 
 
Binnen zijn er ook al werkzaamheden uitgevoerd en is bv. 
de houten verdiepingsvloer opgeknapt. 
 
Foto: Rini Wouters.  
 

 
 

 
Lezing over de bevrijding van de 
Langstraat in 1944. 

 

Op dinsdag 27 januari zal historicus Jack Didden een 
lezing houden over de bevrijding van Brabant en in het 
bijzonder over de bevrijding van de Langstraat in oktober-
november 1944. De lezing wordt gehouden in 
Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 in Drunen. Dit 
begint om 19.30 uur en de entree is €3,- incl. kop 
koffie/thee bij binnenkomst. U moet zich vooraf wel 
opgeven bij het secretariaat, per mail 
bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch 0416-320995. 
 

Jack Didden zal vóór de pauze ingaan op minder bekende 
aspecten van de bevrijding van Brabant. Hierbij zal hij 
vooral de rol van een geïmproviseerde eenheid, de 
Kampfgruppe Chill, belichten en de grote invloed die deze 
gevechtsgroep gehad heeft op het krijgsverloop in de 
periode van 5 september tot 9 november 1944. Hij zal 
duidelijk maken dat deze betrekkelijk onbekende eenheid 
roet heeft gegooid in de geallieerde plannen en er mede 
voor heeft gezorgd dat de oorlog in Nederland maar ook in 
Europa met maanden werd verlengd. 
 
Na de pauze zal Jack Didden zich vooral richten op de 
bevrijding van de Langstraat en de voorbereidingen die 
daaraan vooraf gingen, onder andere om het Drongelens 
kanaal over te steken. 
Hierbij zullen unieke filmbeelden worden vertoond van de 
voorbereiding door de geallieerden in de Drunense Duinen 
en de oversteek van het Drongelens kanaal. 
Dr. Jack Didden (1952) is gepromoveerd op een onderzoek 
naar de Kampggruppe Chill. Daarnaast publiceerde hij 
meerdere boeken over de lokale geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog, veelal in samenwerking met 
Maarten Swarts. Ook leverde hij bijdragen aan 
verschillende kinderboeken en bundels. Een interessante 
avond die u zeker niet mag missen.  

 
 

Oude Kerstkaarten? Lever ze in ! 
 
Na het grote succes van voorgaande jaren, doe ik weer 
een nieuwe oproep aan u. De afgelopen dagen en die nog 
komen gaan, ontvangt u ongetwijfeld weer  
Kerstkaarten in alle maten en kleuren. Maar wat doet u met 
die kerstkaarten als de feestdagen voorbij zijn? Gooit u ze 
dan weg of bewaart u ze nog een tijdje? 
Weggooien is zonde. U kunt ze altijd op onderstaand adres 
inleveren. Ze gaan dan weer naar verschillende 
organisaties en instellingen die er vervolgens leuke dingen 
mee doen. O ja, eventuele verjaardag- of felicitatiekaarten 
zijn ook welkom. Het inleveradres is: 
 
Mevr. An Pullen -van Drunen, 
Burgemeester van der Heijdenstraat 85, 
5151HL Drunen. Telefoon 0416-375621. 

 
 

Vrijwilligersmiddag 
 

De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal gehouden worden op 
zaterdag 31 januari in het Patronaat te Nieuwkuijk en 
begint om 14.30 uur. Alle vrijwilligers krijgen hiervoor nog 
een uitnodiging thuisgestuurd. 

 
 

Dat is nou Heemkunde! 
 
Tijdens de tentoonstelling over Nieuwkuijk liet een 
bezoekster mij  een boek zien met de titel; “Poortugaals 
dorpsleven 1880 – 1903”.  Poortugaal is een dorp onder de 
rook van Rotterdam, als het tenminste noordenwind is 
daar. In dit boek kwam ook een leuke passage voor over 
de ramp in Nieuwkuijk. 
 
9 december 1880 

Het weder is zeldzaam zacht, enkele boeren hebben nog 
enkele koeien  buiten loopen, toch deze gaan ook naar 
stal. 
26 december 1880 

Het weder is de laatste dagen  geheel omgeslagen, we 
hebben thans veel regen gehad. De maasdijk bij 
Nieuwkuijk is bezweken, het Land van Heusden en Altena 
is eene zee, ruim veertig dorpen zijn overstroomd, de 
ellende is enorm groot, overal hebben zich commissies 
gevormd voor geld en goed voor de ongelukkige. 
18 januari 1881 

We hebben thans een weinig vriesend weder gehad, heden 
en gisteren is er veel sneeuw gevallen en er wordt veel ge-
ard 
 
Adrie Verboord 
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Boekpresentatie en lezing “Goei Botter”. 
 
Tijdens een lezing in cafe “t Oude Tramstation over de 
boterfabriek in Drunen werd het eerste exemplaar van het 
boek “Goei Botter” uitgereikt, en wel aan het oudste nog 
levende personeelslid, de 98 jarige Frans Spierings uit 
Elshout. Frans, die nog in een goede gezondheid verkeert, 
wist nog enkele leuke anekdotes te vertellen. Natuurlijk 
moest hij ook nog even een lied ten gehore brengen, wat 
door meer dan 130 bezoekers zeer werd gewaardeerd. 
De auteur Sjef van Hulten, zoon van Mari van Hulten en de 
directeur van de toenmalige boterfabriek, gaf een mooie 
uiteenzetting met vele foto‟s  over het leven van zijn vader. 
Hij was geboren in een groot eenvoudig boerengezin in de 
Wolfshoek,  een buurtschap nabij Elshout. Op zijn 16e ging 
hij bij de boterfabriek aan de slag en met een minimum aan 
opleiding werkte hij zich op tot directeur. Het boek is zeer 

gemakkelijk te lezen en beschrijft verder het dagelijkse 
leven  in Drunen, met de veranderingen in het 
boerenbedrijf, de gezondheidszorg, het onderwijs en de 
enorme invloed van het geloof. René Bastiaanse, directeur 
Brabants Historisch Informatie Centrum schrijft in zijn 
nawoord o.a. het volgende: “alles is geschreven in een 
uiterst leesbare stijl. Wandelaars worden fietsers, koetsen 
auto‟s en bomen krijgen gezelschap van lantaarnpalen. Zo 
vergaat het natuurlijk ook in de Stationstraat in Drunen van 
de 20

e
 eeuw. Anders gezegd het boek leest als een trein 

en is ook nog eens fraai geïllustreerd, een aanrader dus” 
 
Het boek is nog te koop bij  boekhandel “Sikkers” in  
Drunen, bij Bruna in Vlijmen en bij het secretariaat.   

 

 
Uit handen van Sjef van Hulten ontvangt Frans 

Spierings het eerste exemplaar van het  
boek “Goei Botter”   Foto:  Heusden in Beeld

 
 

 

 
 

 
Wie, Wat, Waar? 

 
Tijdens de herdenkingsbijeen-
komst van Hendrik van der Geld 
ontvingen we van René van 
Boxtel, stadsrestaurateur te 
Heusden, bijgaande foto.  
Het is vermoedelijk een atelier 
voor religieuze kunst in Den 
Bosch en gemaakt rond 1880. 
Het zou hier kunnen gaan om 
het atelier van Hendrik van der 
Geld. We zijn hier echter niet 
zeker van. 
 
Herkent u deze foto, of weet u 
er meer van dan graag uw 
reactie naar het Plekbord. 
plekbord@hkkonsenoort.nl 

 

  

Fijne 
feestdagen 

en een 
voorspoedig 

2015 
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Opening expositie Nieuwkuijk ( foto’s Rini Wouters ) 
 

 

Kees van   
Bokhoven ( R )  

ontvangt het boek 
van Bert Meijs 

 

  Adrie Verboord opent de avond 
 

 Arie Romers speelt de rol van       

                  wachtmeester  Heijmans 

Anja Spee in 
een voortreffelijk 

rol als 

Nelly de Spar 



Opening expositie Nieuwkuijk ( foto’s Rini Wouters ) 
 

 

Bart Beaard en Nelly de Spar 
openen het winkeltje 

            “Het Land van Belofte” 

 
Bart Beaard overhandigd 

het eerste exemplaar 

    aan mevr. Paula van Mol   

De tentoonstelling wordt 
Geopend, v.l.n.r  Kees van 

 Bokhoven, Bart Beaard, mevr.       

Paula de Mol en Bert Meijs 

 overzicht tentoonstelling 
 

  Gini van Wijk bouwt de Spar om tot 

boekwinkel 


