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Beste lezers 
 
De heemkundekring heeft in oktober een paar mooie activiteiten achter de rug. Het begon 
op 4 oktober met een heel geslaagde Heemkunde, Ontdek het Samen en eindigde met de 
expositie van dorpsfotograaf Christ van de Aa uit Elshout. Deze expositie trok meer dan 
driehonderd bezoekers en het bijbehorende boek is nu al bijna uitverkocht. In november 
gaat het gewoon weer door. Zo kunt u op 10 november naar een lezing over dialect, waar 
verschillende dialecten uit ons heemgebied ook echt te horen zullen zijn. Kortom, er is heel 
wat te beleven bij de heemkundekring en te lezen in dit Plekbord.  
Veel leesplezier  
   

 

Oproep: over medewerking Boek over Abdij Mariënkroon, 
tijdens nadagen WO II 
 
HEUSDEN- De stichting Lyra gaat een boek uitbrengen over abdij Mariënkroon in de 
nadagen van de Tweede Wereldoorlog. In verband met de opmars van de geallieerden en 
het verzet van de bezetter werd gevreesd, dat het dorp 
Nieuwkuijk onder vuur zou komen te liggen. Naar 
aanleiding van deze dreiging bood de abdij een periode 
onderdak aan ruim 1600 inwoners van Nieuwkuijk en 
omliggende dorpen. Het boek zal worden geschreven door 
de Heusdense onderzoeksjournalist Hans van den Eeden. 
Mede omdat de auteur geruime tijd het poortgebouw als 
schrijfkamer heeft gebruikt, is hij goed thuis in de abdij. 
Hans van den Eeden duikt voor de inhoud van zijn boek in 
de archieven. Ook zal hij met betrokkenen spreken. Hans 
van den Eeden zou graag in contact komen met zowel 
mensen, die zelf gedurende deze periode in de abdij 
onderdak hebben gevonden als met nabestaanden. Ook 
foto- en beeldmateriaal en eventueel andere stukken uit 
deze periode zijn welkom. Denkt u een bijdrage aan dit 
boek te kunnen leveren, neem dan contact op met Hans 
van den Eeden, Putterstraat 18, 5256 ZG Heusden, 0416 661414 of hvdeeden@home.nl 
Regelt u het liever via de Heemkundekring Onsenoort? Neem dan contact op met ons 
bestuur en wij helpen u graag verder. 
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Column 
 
Dat de geschiedenis zich 
herhaalt, is met allerlei 
voorbeelden te onderbouwen. Op 
het moment, waarop ik me aan 
het schrijven van deze column 
zet, is het voorbeeld de opvang 
van vluchtelingen bij Abdij 
Mariënkroon. Een opvang, waarvoor de paters zich zowel 
in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog sterk gemaakt 
hebben. De ene keer om mensen van verder weg, met 
name uit België een veilig onderkomen te bieden, de 
andere keer om een baken van veiligheid te zijn voor 
mensen uit de onmiddellijke nabijheid, met name maar niet 
uitsluitend uit Nieuwkuijk. Anno 2015 zet de Focolare-
beweging deze traditie voort door jonge vluchtelingen uit 
Syrië en Eritrea in Nieuwkuijk even op adem te laten 
komen. 
 
Er wordt heel wat afgepraat en afgeschreven over deze 
opvang en vooral over de uitwassen, die dit met zich mee 
brengt. Gelukkig mag in ons land iedereen een mening 
hebben en mag die mening ook zonder gevaar voor 
„ingrijpen van hogerhand‟ verkondigd worden.  
 
Deze maandelijkse column is nooit bedoeld om bepaalde 
meningen onderuit te halen dan wel nadrukkelijk te 
ondersteunen. Wel wil ik mijn column deze keer gebruiken 
om een persoonlijke ervaring te delen. Vervolgens mag 
iedere lezer er van vinden, wat haar of hem goeddunkt en 
dat kan ook helemaal niets zijn. 
 
In 1992 was de burgeroorlog op de Balkan in volle gang. In 
die tijd was Vlijmenaar Adrie van der Kar voorzitter van de 
Stichting Europa Kinderhulp. Hij bedacht, hoe goed het 
voor kinderen zou zijn, wanneer ze een tijdje uit het 
oorlogsgeweld weggehaald zouden kunnen worden en 
gewoon les konden krijgen, gewoon konden spelen en ‟s 
nacht konden slapen zonder sirenes,  schotenwisselingen 
of inslagen van granaten. Hij heeft toen geregeld, dat een 
groep van 40 kinderen uit Kraljevica, iets ten zuiden van 
Rijeka in Kroatië, voor een periode van drie maanden naar 
de gemeente Vlijmen kon komen. Ze gingen naar school 
op ‟t Palet op de Vliedberg en kregen les van hun eigen 
onderwijzeressen.  
 
Gastgezinnen werden gezocht en gevonden en zo kregen 
ook wij twee jongens in ons gezin. Onze eigen kinderen 
waren toen 15, 13 en 7 jaar en ze waren meteen 
enthousiast, ook al moesten ze dan drie maanden hun 
slaapkamers met elkaar gaan delen. Onze gastjongens 
waren Sinisha, afkomstig uit Vukovar en Ivan uit Mostar. In 
Vukovar is de burgeroorlog begonnen en Sinisha had dan 
ook al duidelijk meer geleden dan Ivan.  
 
We hebben ze opgehaald bij ‟t Palet en ‟s avonds zijn ze 
naar bed gegaan. In pyjama, dat dachten wij tenminste. 
Toen we later nog eens gingen kijken, had Sinisha zijn 
kleren weer aangetrokken over zijn pyjama en hij had zijn 
half gevulde weekendtas stevig tegen zich aangeklemd. 
Kortom, hij was helemaal klaar om op het eerste signaal 
weer verder te vluchten. Had ik een keer gefloten, dan 
hadden we hem nooit meer teruggezien. Hoe oud deze 
jongen toen was? 10 Hele jaren!  
 
Ook al is dit misschien geen heemkunde, het is wel goed 
om dit soort beelden en ervaringen óók met elkaar te 
delen.  
 
Adrie 
 

Fruit van vroeger 
 
Prachtig, die column “Rijp fruit” van Adrie in het vorige 
Plekbord. Het roept weer bijna vergeten jeugdherinnerin-
gen op. En wat zou heemkunde zijn zonder herinneringen 
met een tikkeltje nostalgie? 
Thuis hadden wij vroeger ook een behoorlijke boomgaard 
met van elk ras twee bomen. Die eierpruimen herinner ik 
me nog heel goed, maar die waren blauw, niet geel. Er 
waren ook gele pruimen, maar die waren kleiner en rond 
van vorm. 
En dan die vroege zoete gele appels. Ze werden 
“oogstappels” genoemd, omdat ze al rijp waren in de 
tweede helft van juli als de graanoogst begon. De officiële 
benaming was “Transparente blanche” of “Yellow 
transparant”, maar je komt ze nauwelijks nog tegen, alleen 
bij hobby-kwekers. Het grote probleem was namelijk de 
houdbaarheid: die was hooguit twee weken. Het waren de 
eerste handappels van de nieuwe oogst. 
Het probleem met de wespen in het fruit, dat Adrie 
aanhaalt, herinner ik me maar al te goed. Toen ik als kind 
een afgevallen peer opraapte, zat daar een hoornaar in en 
die gaf met een venijnige steek te kennen dat ze haar buit 
niet wenste op te geven. Een hoornaar (Vespa crabro) ziet 
er ongeveer uit als een wesp, maar ze kan tot 3,5 cm lang 
worden, dus meer dan twee keer zo groot als een gewone 
wesp. Zo‟n steek vergeet je nooit meer… 
                                                                                                                                                    
Anton van der Lee 
 

 

Digitaal Repertorium Met Gansen Trou 
 
Begin 2013  werd het bestaande (papieren) repertorium 
van Met Gansen Trou bijgewerkt tot en met jaargang 2012. 
Sinds die tijd is het repertorium digitaal in te zien op de 
website van de Heemkundekring. Tevens werd het 
repertorium beter toegankelijk gemaakt. Diverse 
onderwerpen zijn verder uitgewerkt. Zo zijn stambomen en 
genealogische gegevens op achternaam terug te vinden, 
artikelen over bedrijven en beroepen zijn uitgewerkt per 
beroep of bedrijfsnaam, de foto van de maand is per plaats 
gerubriceerd etc. etc.  
Artikelen uit MGT  zijn terug te zoeken op auteur, 
onderwerp en woonplaats. 
De digitale versie is bijgewerkt en bevat nu alle jaargangen 
tot en met 2014 en is vanaf eind juli op de website in te 
zien. 
"Met behulp van de zoekfunctie van de browser is het 
mogelijk om bepaalde onderwerpen en namen op de 
Repertorium pagina te zoeken" 
. 
Eventuele foutjes en verbeteringen doorgeven via email:  
bmeijs@planet.nl 
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“Heemkunde, Ontdek het Sámen" 
wederom ‘n succes 
 
We kunnen met trots terugblikken op 'n uiterst geslaagde 
vierde editie van de "Heemkunde, Ontdek het Sámen" dag 
en dat voor de vierde keer op rij! Omdat deze keer de 
HOHS-dag samenviel met dierendag, besloot de Educatie 
Commissie de activiteiten dit keer zo veel mogelijk met 
dieren te combineren, zo werd het onderdeel “toren 
schilderen” vervangen door ‟t schilderen van bijv. „n koe, „n 
pony of ‟n ezel. Ze waren dan weliswaar van plastic, dit 
maakte „t schilderen natuurlijk wel ‟n stuk makkelijker. 
Bij het onderdeel “uilenballen uitpluizen” konden de 
kinderen met pincet en loep zien wat zo‟n uiltje zoal naar 
binnen werkt (of beter gezegd, wat hij uitkotst). Ook was er 
„n “havikenier” die, vergezeld met zijn havik en fretten, 
vertelde hoe deze roofdieren ingezet werden voor de jacht. 
In de modderbakken werden dit keer geen archeologisch 
vondsten maar speelgoed diertjes gezocht, “Voel ik hier 
nou ‟n vogelspin?” en het ontwerpen van je eigen 
familiewapen werd natuurlijk helemaal persoonlijk wanneer 
je er je eigen huisdier in voor liet komen. Van al deze 
activiteiten kregen onze deelnemers natuurlijk al snel 
honger maar gelukkig hadden we ook ‟n onderdeel waar ze 
hun eigen pannenkoekjes konden bakken, zodat ze weer 
even vooruit konden. 
 

 
 
Een nieuw concept voor deze HOHS-dag was het 
“letterspel”, bij iedere activiteit werd ‟n vraag gesteld en bij 
ieder juist antwoord kreeg je ‟n letter. Wanneer al deze 
letters op de juiste wijze samengevoegd werden, ontstond 
er ‟n woord en diegene die dit woord als eerste kenbaar 
maakte was de winnaar. De prijs bestond uit ‟n privé 
rondleiding op Mariënkroon en de winnaars waren de 
familie Van de Velden en Van de Aa, nogmaals 
gefeliciteerd en tot binnenkort! 
Maar eigenlijk kende deze dag geen verliezers want alle 
jeugdige deelnemers kregen naast alle schilderijen, 
knutselwerkjes, tekeningen, vondsten en volle maag ook 
het “Basisdiploma Heemkunde” mee naar huis en hiermee 
kunnen we met trots zeggen dat ons heemgebied ‟n groot 
aantal gediplomeerde “Heemjeugdigen” rijker geworden is. 
Tot volgend jaar op zondag 2 oktober 2016! 
Namens de Educatie Commissie, 
 
Martijn van de Wiel 
 

 

Kanalen in Brabant 
 

Tijdens de vaartocht naar het Maximakanaal heeft Ad 
Hartjes een lezing gehouden over de geschiedenis van de 
Zuid-Willemsvaart en over het project Maximakanaal. Over 
deze lezing zijn heel veel positieve reacties gekomen en 
aan Ad is gevraagd deze lezing nogmaals te houden. Ad is 

nu bezig met de voorbereiding ervan en de lezing krijgt dan 
de titel „Kanalen in Brabant‟. Vóór de pauze vertelt hij dan 
over de kanalen, de havens en de scheepvaart in Brabant 
en na de pauze over de geschiedenis van de Zuid-
Willemsvaart en het project Maximakanaal. Waar en 
wanneer de lezing zal plaatsvinden zal in het volgende 
Plekbod bekend gemaakt worden. 
 

 

Lezing over dialecten 
 

Op dinsdag 10 november organiseren we een lezing over 
dialecten en de inleider van die avond is prof. Jos 
Swanenberg. Op die avond zal Jos allereerst vertellen over 
wat dialecten zijn, het ontstaan ervan, over de positie ervan 
in de samenleving en over dialectgebieden. Vervolgens zijn 
visie over de toekomst van dialecten. Zullen ze uitsterven 
of zullen ze veranderen? 
Na de pauze het thema „grammatica en de plaatselijke 
invulling‟ en aan de hand van enkele voorbeelden gaan we 
kijken naar de verschillen tussen enkele Heusdense 
kernen. De presentatie hiervan zal in een panel gebeuren 
en dat zal door Adrie Verboord, samen met Jos 
Swanenberg, worden voorbereid. Voor het Vlijmens dialect 
neemt Gerard de Vaan plaats in het panel, het Haarsteegs 
wordt door Piet Pechtold vertolkt en het Elshouts door Mari 
Wolfs. Voor het Herpts hopen we ook nog iemand te 
vinden.  De lezing wordt gehouden in het Patronaat te 
Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 106, Nieuwkuijk, begint om 
half acht en kost €5,-, incl. een kop koffie/thee bij 
binnenkomst. U moet zich voor de bijeenkomst vooraf 
aanmelden via bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch 

0416-320995. 
  

 

Brabant Cultureel 
 

In dit digitale tijdschrift, in te zien op 
www.brabantcultureel.nl, stond onlangs het artikel „Het 

bollenveldje in Doeveren‟ van oud-Elshoutenaar Frank 
Klerks. Het artikel gaat over de begraafplaats naast de 
kerk, waar een groot aantal personen begraven liggen met 
de naam Boll, vandaar „bollenveldje‟ in de titel van het 
artikel. Met toestemming van Frank zullen we dit artikel ook 
in MGT gaan plaatsen. 
Binnenkort zal in bovengenoemd tijdschrift een artikel 
verschijnen over de begraafplaats Buytenhove in Heusden. 
 

 

Oproep 1 
 
In het Plekbord van juni 2015 heeft Angelo Andrean een 
oproep gedaan om foto‟s aan te leveren van granieten 
aanrechten, die mogelijk door zijn vader zijn geleverd. In de 
voormalige pastorie van Haarsteeg trof ik bijgaande pomp 
met aanrecht. Misschien dat deze beelden een reactie 
oproepen van „oh, zoekt hij die!‟. In dat geval zijn alle 
inzendingen nog altijd meer dan welkom en zie je je foto 
over een tijdje terug in MGT. 
 
Adrie Verboord 
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Oproep 2 

 
Ik heb een tweetal vragen welke ik graag aan de 
lezers van Plekbord wil voorleggen. 
 
vraag 1. 

Bij de start van de Boterfabriek in Drunen (1905) 
werd reclame gemaakt om de boterverkoop aan 
particulieren te stimuleren. Er zijn toen 1000 
strooibiljetten verspreid in Drunen en Elshout. Is 
iemand nog in het bezit van dat reclamebiljet?  
vraag 2. 

In Drunen en in Elshout  is rond 1920 de 
vereniging het Wit-Gele Kruis opgericht. Op het 
terrein van gezondheid en hygiëne is deze 
vereniging van groot belang geweest. Veel 
mensen in Drunen en Elshout hebben gebruik 
gemaakt van de diensten van deze instelling en 
hebben daar nog herinneringen aan of hebben 
nog foto‟s in hun bezit van de wijkzusters, zuster 
Meeuwis of zuster Edelgarda of andere? 
Ik schrijf momenteel een artikel voor Met Gansen 
Trou en wil graag ervaringen of foto‟s ontvangen 
om die erin te verwerken. 
Wilt u reageren op bovenstaande vragen: stuur 
uw reactie aan Sjef van Hulten jvh212@ziggo.nl. 

Bellen kan ook 06 46264419. Bij voorbaat dank 
voor uw reactie.  
 
Sjef van Hulten 
 

 

Architectuur Bossche School 
 

 Het Gouverneurshuis in Heusden presenteert 
vanaf 1 november a.s. tot en met 31 maart 2016 
een expositie over de Bossche School en over de 
vele gebouwen die in Vlijmen, Drunen en 
Heusden te vinden zijn in de stijl van deze 
architectuurstroming. De tentoonstelling is tot 
stand gekomen met bijdragen van het Graafs 
Museum, Heemkundekring Onsenoort en 
particulieren. Meer informatie op 
www.gouverneurshuis.nl 

 
Op donderdagavond 5 november wordt in het 
Gouverneurshuis om 20.00 uur een lezing over 
dit onderwerp gehouden. Architect ir. Hans van 
der Laan zal dan veel wetenswaardigheden over 
deze bijzondere architectuur vertellen. Hiervoor 
tijdig reserveren via info@gouverneurshuis.nl.  

 

 

 
 
Afsluiting 1e restauratiefase Drunense korenmolen 

 

Op zaterdag 31 oktober zal de eerste fase van de restauratie van de 
Drunense korenmolen „Hertogin Johanna van Brabant‟ worden 
afgesloten. Door het terugplaatsen van kap en molenwieken en het 
opknappen van de buitenmuur is het exterieur van de molen gereed en 
is deze sinds kort weer 
„draaibaar‟. 
Bij die gelegenheid zal door 
onze vereniging een boek 
worden uitgegeven met de titel 
„Drunen ontsnapt aan 
massamoord‟, geschreven 
door Geke van de Merwe-
Wouters. In het boek het 
verhaal dat 95 Drunenaren, die 
in de molen veiligheid zochten, 
toen eind 1944 hun dorp in de 
frontlinie lag. De groep had 
hetzelfde kunnen overkomen 
als de Heusdense burgers die 
schuilden in de kelder van het 
stadhuis. Zeventig jaren later 
heeft Geke met een twaalftal 
Drunenaren „door hun 
geheugen gewandeld‟ en hun 
verhalen verwerkt in een 
prachtig boek. Geke gebruikte ook veel informatie uit ons artikel „De 
Drunense korenmolen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog‟, dat in 
2011 in Met Gansen Trou verschenen is.   
Het boek heeft 68 kleurenpagina‟s in A4-formaat, een harde kaft en door 
een financiële ondersteuning van de Hagedoorn Stichting kost het 
slechts €10,-. Het boek is te koop bij Sikkers Boekhandel in Drunen en 
bij het verenigingssecretariaat 
 

 

Christ van der Aa, Dorpsfotograaf van Elshout 
 
Afgelopen vrijdag is het boek 
“Christ van der Aa, Dorpsfotograaf 
van Elshout” gepresenteerd. Het 
boek vertelt het verhaal van deze 
fotograaf met daarbij ruim honderd 
foto‟s van de glasnegatieven die 
bewaard zijn gebleven het boek is 
geheel in zwart/wit, 128 pagina‟s, 
formaat 25 cm  x 21 cm met harde 
kaft. 
 
Het boek kost € 12,50 en is te 
koop bij Sikkers Boekhandel in 
Drunen en bij het verenigings-
secretariaat 
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