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Beste lezers 
 
We naderen alweer het einde van het jaar, een mooie periode komt er aan met de 
feestdagen, al gaan onze gedachten natuurlijk ook uit naar het vele geweld in de wereld. 
In dit Plekbord weer wat nieuwtjes en feiten en zeker niet onbelangrijk de extra algemene 
leden vergadering  op 7 december a.s. en daar hopen we weer een stap in de goede 
richting te zetten wat betreft de huisvesting. 
 
Veel leesplezier 
 

 

Extra Algemene Ledenvergadering op 7 december 2015 
 
Tijdens de ALV van februari 2014 heeft het bestuur bekend gemaakt serieus aan de 
gang te gaan met de huisvestingsbehoefte van onze vereniging. Nu we na allerlei 
afwegingen op het punt gekomen zijn om concrete stappen hierin te gaan zetten, 
willen we onze plannen eerst voorleggen aan onze leden. 
 
Daarom nodigen wij u uit voor een extra ALV op maandagavond 7 december om 
19.30u in de Conferentiezaal van Mariapoli Mariënkroon.  
 
“Huisvesting HKK Onsenoort” is het enige agendapunt. Na afloop is er zoals 
gebruikelijk nog gelegenheid tot napraten. 
 
Graag tot maandag 7 december. 
 
Bart Beaard, secretaris 

 

 
Afscheid Kees van den Oord 
 
Vrijdagmiddag 20 november hebben we van Kees van den Oord afscheid genomen als 
bestuurslid van onze heemkundekring, een functie, die hij 18 jaren lang bekleed heeft. 
Daarbij is Kees altijd inspirerend geweest, vol nieuwe en vaak onverwachte ideeën. Zo is 
de invulling van Open Monumentendag jarenlang een van de  geesteskinderen van Kees 
geweest.  Daarnaast heeft Kees een „onuitputtelijke pen‟, gezien de ruim 30 publicaties, 
die hij als (co)-auteur dan wel als eindredacteur het levenslicht heeft doen zien. 
Voor al zijn verdiensten voor de HKK 
Onsenoort heeft het bestuur 
gemeend, dat de toekenning van de 
Bronzen Legpenning van Brabants 
Heem voor Kees wel op zijn plaats 
zou zijn. Dit is de hoogste 
onderscheiding, die Brabants Heem 
kent en valt doorgaans alleen aan die 
persoon ten deel, die „Brabant-breed‟  
haar of zijn sporen in de heemkunde 
verdiend heeft.  De voorzitter van 
Brabants Heem, Henk Hellegers, 
was vanuit Uden, waar hij 
burgemeester is, naar Nieuwkuijk 
gekomen om Kees het besluit tot het 
toekennen van deze onderscheiding 
toe te lichten en hem die vervolgens 
te overhandigen.  
 
 
Foto: Rini Wouters 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
  
Onderbroek 
 

Er wordt heel wat onderzocht in 
dit land, want door te 
onderzoeken vergaar je inzichten. 
Soms ter bevestiging van iets wat 
je ook zonder onderzoek al wel wist, maar vaak leidt het 
ook tot heel verrassende, nieuwe inzichten.  
Waarom kom ik hierop? Nou ja, misschien heb je dat 
berichtje in de krant van enige weken geleden ook gelezen, 
dat een flink percentage van de Nederlandse  mannen 
maar 3, 2 of 1 keer per week een schone onderbroek 
aantrekt. Nu „opzienbarend‟ nieuws, omdat de beleving 
over wat hygiënisch is, veronderstelt, dat we anno 2015 
elke dag een schone onderbroek aan doen. 
 
Maar als ik terug ga naar mijn jeugd, en dat doe ik nu 
eenmaal vaak in mijn column, dan was dat helemaal niet 
zo vanzelfsprekend. Je mag je zelfs afvragen of het wel 
mogelijk was in de grote gezinnen, zoals onder andere bij 
mij thuis het geval was. Met twee ouders en twaalf 
kinderen is het rekensommetje snel gemaakt. 14 x 7 is 
immers 98. Volgens de huidige maatstaven zouden dat dus 
wekelijks 98  onderbroeken in de was zijn geweest. 
Mensen, die de was op de bleek pleegden te leggen, 
hadden bijkans een heel weiland daarvoor nodig. Hoeveel 
„draaien‟ in de toenmalige wasmachines zouden dat 
geweest zijn of hoeveel koken in het fornuis? Hoe lang was 
je bezig om die allemaal door de wringer te draaien en hoe 
groot moesten de kasten zijn om al dat ondergoed kwijt te 
kunnen?  Oh ja, kleinigheidje nog, zou ik bijna vergeten. 
Waar moest het geld vandaan komen om die massa 
ondergoed aan te schaffen? Tijden veranderen en gelukkig 
is er in de loop van de tijd veel verbeterd, zeker op het punt 
van de hygiëne. Maar als ik zo eens op een rijtje zet, en dat 
doe ik nu voor de eerste keer, dan was het vroeger zeker 
geen onwil, maar veel eerder onmacht. 
 
Nu ik dit wat aparte onderwerp toch aangesneden heb, wil 
ik nog wel een ervaring delen. Zoals gezegd waren wij 
thuis met 12 kinderen en die zijn dan ook allemaal in de 
groei. Wat bij de oudste te klein werd, daar was degene 
daaronder inmiddels mooi aan toe. Niet wéggooien dus, 
maar dóórgeven. De pasvorm werd er doorgaans niet beter 
op en na een keer of tig gewassen te zijn, ontstond er 
regelmatig toch wel erg veel ruimte tussen je bovenbeen 
en de onderbroek, die daar om heen hoorde.  Was dit erg? 
Nee, eigenlijk niet, zolang je de „bovenbroek‟ maar aan 
hield. Maar als je dan als 12-jarige naar de HBS in 
Waalwijk gaat en daar staan ook gymlessen op het rooster, 
ja, dan wordt het een ander verhaal. Dan wilde je toch 
liever niet in je onderbroek gezien worden. Ongetwijfeld 
herkennen we allemaal toch wel dat gevoel, dat je denkt 
dat iedereen naar je kijkt? Kous binnenstebuiten aan? Oh 
jee, iedereen ziet het. Vlek in je bloes? Zelfde verhaal. 
Afijn, dat waren de dagen dat mijn oudere broer vaak zijn 
beste onderbroek niet kon vinden. 
 
Adrie 
 

 

Kanalen in Brabant 
 
In het vorige Plekbord hebben we geschreven over de 
plannen van Ad Hartjes een lezing te houden over dit 
onderwerp. De lezing zal plaatsvinden op dinsdag 26 
januari in het Patronaat te Nieuwkuijk. In het volgende 
Plekbord meer informatie. 
 

 
 

Brabant Cultureel 
 
In dit digitale tijdschrift, 
in te zien op 
www.brabantcultureel.
nl, staat een artikel van 

oud-Elshoutenaar 
Frank Klerks met de 
titel „Grafmonumenten; 
ruimen of bewaren‟. De 
nieuwe wet op de 
archeologische 
monumentenzorg biedt 
een handvat om 
waardevolle 
monumenten op 
begraafplaatsen te 
bewaren. Maar wat is waardevol, en wie moet het betalen? 
Op begraafplaats Buytenhove te Heusden is een begin 
gemaakt, maar niet op alle vragen is er een antwoord. 
 

 

Architectuur Bossche School 
 
 Het Gouverneurshuis in Heusden presenteert vanaf 1 
november a.s. tot en met 31 maart 2016 een expositie over 
de Architectuur Bossche School, waaraan onze vereniging 
een grote bijdrage geleverd heeft. Bij dit Plekbord is een 
flyer toegevoegd met meer informatie over het onderwerp 
en een uitnodiging voor lezingen op 8 december en 9 
februari.  
 

 

http://www.brabantcultureel.nl/
http://www.brabantcultureel.nl/


Blues in the Marshes  
(HoWaBo – Natura 2000) deel 7: Tufsteen 
 
In de polders ten zuiden van Nieuwkuijk, Vlijmen en de wijk 
De Kruiskamp in ‟s-Hertogenbosch vinden tot eind 2017 
werkzaamheden plaats in het kader van Blues in the 
Marshes ( www.bluesinthemarshes.nl ). Het werk wordt 

uitgevoerd door Martens en Van Oord in opdracht van het 
Waterschap Aa en Maas. Van voormalige landbouwgrond 
wordt 700.000 m

3
 aarde afgegraven, nieuwe sloten, dijken 

en een aantal kunstwerken aangelegd. De af te graven 
oppervlakte bedraagt 150 ha. Er wordt gemiddeld 40/50 
cm. grond verwijderd. Het grootste deel hiervan ligt in het 
Vlijmens Ven (gem. Heusden) en een kleiner deel in de 
Honderd Morgen (gem. Vught). Als heemkundekring zijn 
wij bij het project betrokken.  
 
Wat is Tufsteen?  

Tufsteen is een zachte steensoort die uit gestolde 
samengeperste vulkanische as is ontstaan en al vanaf de 
Romeinse tijd voor bouwdoeleinden gebruikt werd. Omdat 
de samenstelling van het uitgestoten materiaal per vulkaan 
anders was, bestaan er verschillende soorten tufsteen. Het 
tufsteen dat uit het Vlijmens Ven afkomstig is, werd 
gewonnen in de Eifel, dit type tufsteen staat bekend als 
“Römer tufsteen” en ontleent zijn naam aan de Romeinse 
tijd waarin het voor het eerst gebruikt werd. Het bleef 
echter niet bij de Romeinse tijd, ook in de middeleeuwen 
werd tufsteen veelvuldig gebruikt tot omstreeks 1500, 
waarna men overging op zandsteen en kalksteen. 
 
Toepassing  

Tufsteen werd voornamelijk gebruikt voor het versieren en 
bekleden van gebouwen, dit noemt men “parement”. 
Parement is dus in feite een vorm van gevelbekleding, 
waarbij de bewerkte zichtzijde, de “schil”, diende om te 
laten zien dat je welgesteld genoeg was om tufsteen te 
kunnen kopen. Vandaag de dag wordt er nog steeds 
tufsteen gebruikt voor restauratiedoeleinden aan de St. Jan 
in „s-Hertogenbosch. 
 
Hergebruik 

Omdat tufsteen erg duur was, werd het op grote schaal 
hergebruikt, er was in de middeleeuwen dan ook een 
enorme handel in. In de 17de eeuw ontdekte men een 
nieuw doel voor tufsteen. Wanneer je dit vermaalde tot 
gruis, kon je er een uitstekende cementmix van maken. Dit 
mengsel noemde men tras en dit was uitstekend 
vochtwerend en daarom uitermate geschikt voor het 
metselen van kelders. Er ontstond handel in, complete 
gebouwen werden opgekocht en vervolgens van tufsteen 
gestript om tras van te maken. Vele monumentale 
gebouwen zijn hierdoor verloren gegaan. 
 
Voor en nadelen 

Een van de voordelen van tufsteen is, dat het erg 
eenvoudig te beeldhouwen is. Het staat bekend als een 
zachte steensoort. Verder is tufsteen goed bestand tegen 
verwering omdat het weinig bestanddelen bevat die 
oplossen in regenwater. Het grote nadeel van tufsteen is, 
dat er vrij snel water doorheen dringt en wanneer dat water 
onderhevig is aan bevriezing en ontdooiing, kan tufsteen 
kapot springen. 
 
Tufsteen in het Vlijmens Ven 

In het sluisje dat in het Vlijmens Ven werd gevonden kwam 
een aantal blokken tufsteen te voorschijn. Enkele ervan 
werden door ons zeker gesteld en bevinden zich in de 
Plekhoek. De blokken zijn bewerkt en hoogstwaarschijnlijk 
als gerecycled materiaal afkomstig van de St. Jan in ‟s-
Hertogenbosch. De stad had groot belang bij het goed 
functioneren van het sluisje in de Loonse Turfvaart,  

 
 
hiervoor werd onder andere tufsteen gebruikt. De vaart was 
in bedrijf tussen ong. 1420 en 1642. Tijdens de 
hoogtijdagen van de stad liep het grootste deel van de 
energievoorziening via de turfvaart. Deze liep vanaf Loon 
op Zand naar „s-Hertogenbosch. 
 

 restanten tufstenen toren kerk Hedikhuizen  
Foto: Bert van Opzeeland: 

 
Tufsteen in de regio 

Tufsteen komt in Heusden niet veel voor, zo werd het 
onder andere gebruikt in de fundering van het voormalige 
kasteel en in de Grote- of Catharijnekerk in de vesting 
Heusden. Ook de toren van de oude kerk in Hedikhuizen 
en de oorspronkelijke kerk in Herpt waren uitgevoerd in 
tufsteen. De kerk van Hedikhuizen werd waarschijnlijk 
omstreeks 1150 gebouwd en behoorde tot een van de 
oudste kerken in Nederland. De kerken werden helaas eind 
1944 opgeblazen door terugtrekkende Duitse troepen. Van 
de kerk in Herpt zijn slechts de contouren nog zichtbaar, 
het tufsteen zit waarschijnlijk onder het cement onder de 
grond waarmee de contouren zijn afgedekt. Van het kerkje 
in Hedikhuizen resteert nog een deel van de tufstenen 
toren. In de regio treffen we tufsteen onder andere nog aan 
in de Lambertuskerk in Vught. Het schitterende Boterkerkje 
in Oirschot bestaat geheel uit tufsteen.  
 
Met dank aan Ronald Glaudemans, bouwhistoricus ’s-
Hertogenbosch, Prof. Rob P.J. van Hees, TNO en TU Delft 
en René van Boxtel, stadsrestaurateur Heusden. 
 
Martijn van de Wiel en Bert van Opzeeland. 

 

 
De postgeschiedenis van Nieuwkuijk 
 
Al enkele jaren is Bart Beaard bezig met het onderzoek 
naar de postgeschiedenis van alle kernen van de 
gemeente Heusden. Inmiddels is gepubliceerd over 
Drunen, Elshout, Haarsteeg, Vlijmen en het 

http://www.bluesinthemarshes.nl/


postkantoorgebouw van Heusden. Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan „De postgeschiedenis van 
Nieuwkuijk‟. Maar alle extra informatie en foto‟s zijn nog 
welkom. Bel 0416-320995 of mail bart.beaard@hetnet.nl 

 

 
 

Mededelingen 
 
Contributie 2016 

De contributie voor 2016 bedraagt €21,- voor incassoleden. 
Dit bedrag zal medio januari worden geïnd. De contributie 
voor niet-incassoleden bedraagt €23,-. Deze leden krijgen 
in het volgende Plekbord een brief met het 
betalingsverzoek en het banknummer van onze vereniging. 
 
Jaarverslag 2015  

Vanaf 15 januari staan het Jaarverslag 2015 en de Notulen 
van de Jaarvergadering 2015 op onze website 
www.hkkonsenoort.nl.  
 
Vrijwilligersmiddag  

De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal gehouden worden op 
zaterdag 30 januari in het Patronaat te Nieuwkuijk. Alle 
vrijwilligers krijgen daarvoor nog een uitnodiging. 
 
Ledenvergadering 2016  

De Ledenvergadering 2016 zal gehouden worden op 
maandag 15 februari in de conferentiezaal van Abdij 
Mariënkroon. In het Plekbord van december staat hierover 
meer informatie. 
 

 

 
 
Dialecten – een lezing met een primeur 
 
Op 10 november 2015 hadden een kleine 100 
belangstellenden de weg naar  het Patronaat in Nieuwkuijk 
gevonden om de lezing van Jos Swanenberg over 
dialecten bij te wonen. Jos weet niet alleen veel over 
dialecten, hij kan er ook boeiend en heel herkenbaar over 
vertellen. Ongetwijfeld heeft Jos al heel wat lezingen 
verzorgd, maar ook voor hem was het in Nieuwkuijk de 
eerste keer, dat hij met een panel aan de slag ging. Als 
HKK Onsenoort bestrijken we een gebied met 12 kernen 
en tussen die kernen kun je al verschillen horen in het 
dialect dat er gesproken wordt. Juist daarvoor hebben we 
het panel ten tonele gevoerd. Na een eigen introductie 
werden 10 voorbereide zinnen voorgelegd, die de 
panelleden vervolgens in hun eigen dialect uitspraken. Jos 
benoemde daarbij de hoorbare verschillen, zelfs als zo 
ongeveer de hele zin door de panelleden verhaspeld werd. 
Maar ja, als dat beter aangeeft, zoals het in het eigen 
dialect gezegd wordt, dan is ook dat van toegevoegde 
waarde. Tijdens de panelpresentatie bereikte ook de 
interactie met de zaal somtijds grote hoogten. 
 
Tenslotte werd door Marja Kivits van de gelegenheid 
gebruikt gemaakt om mensen op te roepen Marja en haar 
vader Ton te helpen bij het opzetten van een Vlijmens-
Haarsteegs woordenboek. Er is al heel wat verzameld en 
vastgelegd, maar een echt woordenboek is nooit af. Ook 
interesse om Marja te helpen? Neem contact op met 
marjakivits@live.nl of met het secretariaat van de HKK 

Onsenoort. 
 

 
Het dialecten panel met vlnr: Gerard de Vaan (Vlijmens), Piet Pechtold 

(Haarsteegs), Mari Wolfs (Elshouts) en Sientje Buijs (Herpts). 

 

  

Webwinkel www.hkkonsenoort.nl 
 

Mocht iemand in de komende weken problemen hebben 
met het aankopen van een cadeau? Kijk dan op onze 
website met daarop een ruime keuze aan boeken over 
regionale heemkundige onderwerpen.

mailto:bart.beaard@hetnet.nl
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Impressie boekpresentatie en expositie Christ van der Aa 
 

 

Onder grote belangstelling werd het eerste exemplaar 
gepresenteerd aan de kinderen van De Aa.  
Boven de sprekers, v.l.n.r. Toon Groot, Kees van den 
Oord, Gini van Wijk en Adri Verboord. 
Foto rechts: de werkgroep, foto’s onder: links Wet-
Platefotograaf Arold van der Aa en rechts Legs 
Boelen.  
 

Foto’s:  Arold van der Aa en Gini van Wijk 



Impressie boekpresentatie en expositie Christ van der Aa 
 

 

Foto’s Gini van Wijk 



 



 
 
 



Impressie afscheid Kees van den Oord 
 
 

 

Foto’s: Rini Wouters 



Blues in the Marshes  (HoWaBo – Natura 2000) deel 7: Tufsteen 
 

 

Foto: Bert van Opzeeland: 
Lambertuskerk Vught      
 

 Foto: Martijn van de Wiel: 
 tufsteen uit het sluisje in het Vlijmens Ven 

 

Foto’s onder: Bert van Opzeeland: 
restanten tufstenen toren kerk Hedikhuizen 

 

Foto’s boven: Bert van Opzeeland:  
tufsteen uit het sluisje in het Vlijmens Ven 

 


