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Beste lezers

Colofon

Op 9 oktober is het dan zo ver, dan zal onze nieuw huisvesting officieel in gebruik worden
genomen. U bent daarbij van harte welkom. Verder kunt u natuurlijk weer deelnemen aan
een wandeling en een excursie en er staat ook weer een lezing op het programma. Weer
volop actie dus. Tevens zijn we de nieuwe rubriek “Monumentmoment” gestart, verzorgd
door Nico Dircksens.
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Jaargang: 37
september 2016
Uitgave:
Heemkundekring Onsenoort
www.hkkonsenoort.nl
Secretariaat:
Grotestraat 103
5151 JD Drunen
tel: 0416-320995.
bestuur@hkkonsenoort.nl
Bank:
NL19RABO0136504418
t.n.v. Heemkundekring
Onsenoort Nieuwkuijk
Opening Heemkamer
Zaterdag 1 oktober
Van 9 uur tot 12 uur
Redactie:
Toon Groot
Tel: 0416-375835
Inleveradres kopij:
Redactie Plekbord
Heusdenseweg 1
5154EJ Elshout
Kopij via e-mail:
plekbord@hkkonsenoort.nl
Kopij volgende Plekbord
inleveren vóór:
15 oktober 2016
In dit nummer o.a.:
Column: Adrie Verboord
Wandeling Vlijmens Ven
Dmiddagexcursie
Oproep voor Mari van Esch

Huisvesting
In juli is het nieuwe verenigingsgebouw
geplaatst op het terrein van Abdij
Mariënkroon. Inmiddels is de ruimte ook
ingericht, van de nodige gemakken
voorzien en al verschillende malen gebruikt.
Hoog tijd dat we de nieuwe huisvesting aan
onze relaties en leden tonen. Daartoe nodig
ik u graag uit op zondagmiddag 9 oktober
vanaf 14.00 uur.
Onder het genot van een drankje en een
hapje laten wij graag zien, waar onze vereniging zich mee bezig houdt. Tevens is het een
mooie gelegenheid om met elkaar ideeën uit te wisselen omtrent nieuwe activiteiten, die in
dit nieuwe gebouw gerealiseerd kunnen worden.
Adrie Verboord, voorzitter
Wilt U s.v.p. per mail (bestuur@hkkonsenoort.nl) of telefonisch (0416-320995) laten
weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn?

Lezing „Jodendom en hun tradities‟
Op dinsdag 4 oktober hebben we een lezing van drs. Kees van den Boogert met het
onderwerp „Jodendom en hun tradities‟. Van den Boogert is emeritus predikant van de
Christelijke Gereformeerde Kerk, heeft lange tijd in Jeruzalem gewoond en gewerkt en
weet veel over het onderwerp. Hij is ook verbonden aan het Joods museum Sjoel Elburg
(Zie www.sjoelelburg.nl).
Van den Boogert zal zijn verhaal beginnen met de komst van de Joden naar Europa, hun
gemeenschappen hier en waarom wij hen veelal in de handel tegen zijn gekomen.
Vervolgens over de tradities in de synagoge, in hun gezin, in hun gewone dagelijkse leven
en over de rol van de vrouw binnen het Jodendom. Op een leuke en verrassende wijze zal
hij vertellen en ter ondersteuning van zijn verhaal brengt hij enkele voorwerpen uit het
Joods museum mee.
De lezing wordt gehouden in Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te Drunen, begint
om 19.30 uur en de entree is €4,-, incl. kop koffie/thee bij binnenkomst. Aanmelden kan
telefonisch 0416-320995, per mail bestuur@hkkonsenoort.nl of via de website
www.hkkonsenoort.nl.

Digitale Plekbord:
100 jaar schilder Kees Bol.
Foto‟s lezing Biesbosch en
wandeling Poort van
Heusden.
In het museum Sjoel Elburg staat een maquette van een synagoge en op negen monitoren er
omheen vertelt een opperrabbijn over het interieur, de gebruiken en rituelen in de synagoge.

Column
Monumenten
„Het kan verkeren‟, schreef
Bredero honderden jaren geleden
al. Inderdaad, op 13 september ‟s
middags binnen gaan zitten om
een column te schrijven, omdat de
temperatuur buiten naar de 30 graden loopt. Maar deze
column gaat niet over klimaatsverandering of veranderende
patronen in het verloop van onze seizoenen. Nee, de
inspiratie komt deze keer uit de afgelopen Open
Monumentendagen. Een weekend, waarin je keuzes moet
maken, want alle monumenten bezoeken, die de deuren
open hebben gezet, dat gaat gewoonweg niet. Zo zijn wij
op bezoek geweest in ‟s Hertogenbosch, in het voormalige
klooster van de zusters van JMJ. Na hun vertrek uit Vlijmen
werkt het Lilianefonds van hieruit dagelijks aan het welzijn
van vele gehandicapte kinderen wereldwijd. Een
monumentaal gebouw inderdaad, maar ook de zorg voor
de medemens, die vroeger door de zusters en nu al vele
jaren door het Lilianefonds wordt uitgeoefend, mag gerust
„monumentaal‟ genoemd worden. Daarna hebben we nog
e
een kijkje genomen in de kelder uit de 16 eeuw onder het
pand op de Markt, waarin Jeroen Bosch jarenlang
gewoond en gewerkt heeft.
Het is mooi, dat ook in ons eigen heemgebied zoveel
monumenten het straatbeeld sieren. De statigheid van
deze gebouwen en de verhalen van de families, die erin
gewoond en gewerkt hebben, zijn dankbare objecten voor
heemkundige aandacht. Daarbij moeten we ook zeker
stilstaan bij de inspanningen, die mensen zich getroost
hebben om dit moois ook echt te behouden. Er zijn immers
ook tijden geweest, waarin de aandacht voor en het
behoud van „waarden uit het verleden‟ het dreigde af te
leggen tegen de moderniseringsdrang van
gemeentebesturen. Zij durfden tegen de stroom in te roeien
en wij profiteren nog dagelijks van hun inspanningen.
Maar wat een bouwwerk tot een monument maakt, is toch
vaak begonnen bij de durf en de visie van een architect om
„iets anders‟ neer te zetten dan het gebruikelijke, in welke
tijd dan ook. Wanneer deze architecten allemaal netjes
binnen de lijntjes waren blijven kleuren, dan was er wellicht
weinig opvallends gebouwd. Dan waren er bijna geen
monumenten ontstaan of álles was een monument
geworden. Durf, lef en een zeker overtuigd zijn van het
eigen gelijk, zijn eigenschappen, die nodig zijn om trends te
zetten, vroeger en nu.
Ook vandaag de dag wordt er volop gebouwd. Soms
kleinschalig als het gaat om één huis of een klein plan van
een paar huizen. Vaak ook grootschalig bij het realiseren
van grote dorps- en stadsontwikkelingsprojecten. En nou
maak ik een stap van 100 jaar in de toekomst, dus naar
e
2116 en kijk terug op wat de eerste twintig jaar van de 21
eeuw gebouwd is, in onze tijd dus. Wie durft het aan om op
deze column te reageren door een of meer bouwwerken
aan te geven, die over 100 jaar best eens een
monumentale status zouden kunnen hebben? Heemkunde
is immers niet alleen verleden, maar heemkunde vernieuwt
zich ook iedere dag. Steeds worden nieuwe elementen
toegevoegd, waaraan huidige en volgende generaties
hebben meegewerkt. Zullen we inzetten op 10 reacties?
Reacties? plekbord@hkkonsenoort.nl

Alleen een graf en straatnaambord met
zijn naam
Als er één onderwerp is
dat
over
een
onuitputtelijke bron van
onderwerpen
en
informatie beschikt is het
wel
de
Tweede
Wereldoorlog. Nu, na
ruim 70 jaar worden we
nog regelmatig voorzien
van nieuwe of herziene
feiten of inzichten. Vaak
heeft dit dan betrekking
op grote of spectaculaire
onderwerpen. Helemaal
vreemd is dat niet want
Mari van Esch
om publiciteit of aandacht
te krijgen moet het
onderwerp het liefst een zo groot mogelijk publiek
aanspreken. Tegenover deze vaak grote en kostbare
onderzoeken zijn er de vele verhalen die zich op een veel
kleinere schaal hebben voorgedaan, maar die daarom niet
minder interessant zijn. Velen hebben de verhalen of
anekdotes aangehoord die zich in deze periode hebben
afgespeeld binnen de familie of kennissenkring. Met het
verstrijken der jaren zijn de mensen die zelf onderdeel of
anderszins betrokken zijn geweest bij dit soort verhalen
bijna allemaal weggevallen. En op deze manier verdwijnen
helaas vele van deze verhalen in de vergetelheid. Bij mij
persoonlijk is het ongeveer ook zo gegaan en daar kwam
nog bij dat er het liefst helemaal niet over gesproken werd.
Het gaat hier over Mari van Esch, geboren in 1915 in
Haarsteeg en op 10 mei 1940 gesneuveld in het Limburgse
Kessel. Deze Mari van Esch was een volle broer van mijn
vader, mijn oom, en ook nog mijn naamgever. Misschien is
het laatste wel de verklaring waarom ik van kleins af aan
een meer dan gemiddelde interesse in mijn oom had en
eigenlijk nog meer in zijn verhaal. Juist in deze snelle en
haastige tijden waarin vaak alleen smartphones en tablets
belangrijk zijn, lijkt het dat er geen of weinig ruimte meer is
voor dit soort lokale geschiedenissen. Op dit moment gaat
zijn verhaal dan ook niet veel verder dan zijn graf, een
straatnaambord in Haarsteeg dat zijn naam draagt en het
gegeven dat hij gesneuveld is op 10 mei 1940 in Kessel.
Met dit in het achterhoofd heb ik mij voorgenomen om het
verhaal van Mari van Esch niet verloren te laten gaan. Het
is de bedoeling om zijn levensverhaal zo compleet mogelijk
in beeld te brengen, en alle hulp is daarbij natuurlijk meer
dan welkom. Ik wil heel graag met mensen in contact
komen die informatie hebben over deze Mari van Esch en
die deze informatie met mij willen delen. Of het nu gaat om
foto‟s, anekdotes of anderszins, alles wat kan helpen om
zijn verhaal zo volledig mogelijk te maken is welkom.
Mari van Esch, E-mail : marinus.van.esch@ziggo.nl
Tel : 06 – 278 63 935

Monumentmoment
Ons heem kent vele monumenten, gerestaureerd en in
mooie staat. Denkt u maar aan Heusden-vesting, maar
ook in de andere plaatsen zijn er volop te vinden. Het is
dan ook de moeite waard om in ons Plekbord even stil
te staan bij een monument, dat om de een of andere
reden wat aandacht verdient.

In Memoriam Wil Strik
*Nijmegen, 14.2.1942 – †Nieuwkuijk, 13.9.2016

Op 13 september is na een kort
ziekbed Wil Strik overleden. Wil
was in zijn arbeidzame leven vele
jaren directeur van Basisschool
het Kompas in Nieuwkuijk. Al kort
na zijn komst naar Nieuwkuijk is
Wil lid geworden van de
heemkundekring, om mede
daardoor de streek en haar
bewoners te leren kennen. Wil is
altijd een actief en belangstellend
lid gebleven. Fotograferen was
een van zijn hobby‟s en dus sloot
Wil zich aan bij de Foto- en Film
werkgroep. Vanaf begin dit jaar verzorgde Wil namens die
groep de rubriek „Foto van de Maand‟ in Met Gansen Trou.
Toen in 2007 besloten werd om MGT voortaan zelf te gaan
bezorgen, was Wil ook hiervoor beschikbaar. Bijna 10 jaar
lang heeft hij zijn maandelijkse ronde langs onze leden in
Haarsteeg gemaakt.
Wil, bedankt voor je verdiensten voor onze vereniging .

Middagexcursie
Op zaterdagmiddag 8 oktober houden we onze jaarlijkse
middagexcursie. We vertrekken met eigen vervoer om
13.00 uur vanaf Abdij Mariënkroon en rijden dan naar de
parkeerplaats van restaurant „De Blauwe Sluis‟,
Krommenhoek - Gewande, ‟s-Hertogenbosch.
In het restaurant nemen we een kop koffie/thee met een
gebakje
„Blauwe Sluis‟
en aansluitend
zal Ad Hartjes
een korte
presentatie
houden over
Gemaal
Gewande,
Museumgema
al Caners en
het nieuwe
kunstwerk
Dijkpier. In groepen maken we dan een rondleiding naar de
gemalen en het kunstwerk en Ad zal er zorg voor dragen
dat de pompen in het museumgemaal in werking zijn.
De deelnamekosten zijn €5,- excl. kosten voor vervoer,
welke met de chauffeur moeten worden afgerekend.
Aanmelden kan telefonisch 0416-320995, per mail
bestuur@hkkonsenoort.nl of via de website en wel
aangeven of u met eigen vervoer komt en of u eventueel
passagiers kunt meenemen.

Jammer genoeg kom je, al fietsend door onze gemeente
soms monumenten tegen die zich in een wat minder mooie
toestand bevinden. Neem bijvoorbeeld de boerderij aan de
Hoefstraat 4 te Herpt.
Een boerderij bestaande uit een woongedeelte welk rond
1914 is opgetrokken in een ambachtelijk-traditionele
bouwtrant. Een tussengedeelte tussen het woongedeelte
en een grote langsdeelschuur. Het woongedeelte is gedekt
met een afgewolfde rieten kap die aan de noordzijde
overgaat in die van het tussengedeelte. In het dak

De vervallen boerderij in Herpt

bevinden zich twee gemetselde schoorstenen. De
voorgevel heeft een gecementeerde plint, op de begane
grond vier traveeën, 3 licht getoogde vensters met T-ramen
en een paneeldeur met gietijzeren roosters. Verder zijn
gietijzeren sierankers aangebracht. Licht getoogde
verdiepingsvensters met T-ramen exterieur en interieur. Bij
e
de boerderij bevindt zich een uit het einde van de 19 eeuw
daterend bakhuis terwijl aan de andere zijde van de weg
een uit 1890 stammende varkensstal staat. De boerderij
en bijgebouwen hebben een ensemblewaarde vanwege de
wijze van verkaveling van de verschillende onderdelen en
de markante ligging in een open landschap grenzend aan
het oude Maasje. Een tiental jaren geleden waren de
gebouwen nog in een zodanige staat dat zij tot
rijksmonument zijn bestemd.
Je zou zeggen een stukje monument in ons heem dat het
bewaren waard is. Maar helaas is de langsdeelschuur
ingestort en het dak met blauw plastic afgeschermd. De
ramen in de bijzondere voorgevel zijn dichtgetimmerd met
bouwplanken. Het hoofdgebouw is verworden tot een
ruïne. Ook de varkensstal bevindt zich in een deplorabele
staat.

Indische Nederlanders in Elshout
Op de oproep in het vorige Plekbord zijn nogal wat reacties
gekomen. We kwamen onlangs in het bezit van een foto
die gemaakt is toen Elshoutenaar Tiny Muskens op zondag
1 juli 1962 zijn eerste H. Mis opdroeg. Op de foto komt hij
uit de kerk, begeleid door zijn vader, Mia Koks en een
groep bruidjes. Wij zouden graag de namen weten van de
bruidjes. Wie kan ons helpen?

harmonieverenigingen hebben deelgenomen. Aan de
deelnemende verenigingen is toen een
herinneringspenning uitgereikt.
Hein de Bont heeft onlangs op een muntenveiling deze
herinneringspenning kunnen kopen. Op de voorzijde de
beeltenis van Koning Willem III en de tekst: WILLEM III
KONING DER NEDERLANDEN G.H.V.L. (Groot Hertog
van Luxemburg) en op de keerzijde de tekst “VIJFTIG
JARIG BESTAAN DER HARMONIE DE
EENDRACHT*VAN ONSENOORD EN NIEUWKUIK 1835
24/8 1885”. De penning is van vuur verguld brons en heeft
een diameter van 50 mm.
De penning is vervaardigd door Charles Würden (18491903), een kunstenaar uit Brussel die veel van dit soort
penningen vervaardigde.

Met Gansen Trou 1951-2015 op USB-stick
De USB-stick met de jaargangen 1951-2015 en met een
bijgewerkt Repertorium is begin oktober klaar. De stick is te
bestellen en/of verkrijgbaar bij het secretariaat en kost €10.

Wandeling Vlijmen Ven
Op zondag 30 oktober zal Ad Hartjes een wandeling
voorgaan in het gebied „Vlijmens Ven‟. De wandeling begint
om 10.00 uur, we vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de
Venkantbrug, de wandeling duurt ca. 2 uur en is gratis.
Aanmelden kan telefonisch 0416-320995, per mail
bestuur@hkkonsenoort.nl of via de website
www.hkkonsenoort.nl.

Koninklijke Harmonie De Eendragt
In 2010 was het themanummer van Met Gansen Trou
gewijd aan het 175-jarig bestaan van deze Harmonie. In dit
themanummer staan verschillende afbeeldingen van
erepenningen, zoals:

De zilveren penning t.g.v. ‟80 jarig geboortenfeest‟ en
het 25-jarig presidentschap van Libertus van den
Broek in 1896.

Koninklijke Erepenning t.g.v. het 175-jarig bestaan in
2010 met de afbeelding van Koningin Beatrix.
In 1885 werd het 50-jarig bestaan groots gevierd in
Nieuwkuijk. Eén van de activiteiten van dit jubileumfeest
was een festival op 24 augustus waaraan diverse

Inleveren kopij voor het volgende
Plekbord, vóór 15 oktober a.s.

Heusden-Vesting staat stil bij 100 jaar Kees Bol
Kunstschilder Kees Bol zou dit jaar honderd zijn
geworden. Het Blaauw Laaken Kunstkabinet, Het
Gouverneurshuis en Atelier Peter Bol blikken met
verschillende tentoonstellingen terug op het leven van
deze bijzondere kunstenaar.
Kees Bol (1916 -2009) staat bekend als meester met kleur.
Zijn werk kent een expressieve stijl
waarin vormen en kleuren prachtig met elkaar in evenwicht
zijn.
Om zijn honderdste geboortedag te vieren, wordt vanaf
september op drie locaties in Heusden werk van Kees Bol
getoond. In het Blaauw Laaken Kunstkabinet ligt de nadruk
op de vijf decennia dat Bol als kunstschilder actief was. De
tentoonstelling biedt een uniek overzicht van zijn
landschappen, stillevens en portretten. Het
Gouverneurshuis belicht met tekeningen, schilderijen,
brieven, film en anekdotes het kleurrijke leven van Kees
Bol. In Atelier Peter Bol zal de tentoonstelling Vader en
Zoon, schilderijen van Kees en Peter Bol te bezichtigen
zijn.

Schilderij van Heusden

Van Abbemuseum Eindhoven, het Stedelijk Museum
Amsterdam, Museum De Lakenhal in Leiden en het
Noordbrabants Museum te ‟s-Hertogenbosch.
In 1982 werd Kees Bol benoemd tot ridder in de Orde van
Oranje-Nassau en in 1991 ontving hij de Provinciepenning
Noord-Brabant. Kees Bol overleed op 16 september 2009.
Hij werd vijf dagen later, op de dag dat hij 93 jaar zou zijn
geworden, in Heusden begraven.
Informatie en openingstijden
Het Blaauw Laaken Kunstkabinet
Engstraat 14, Heusden
Donderdag tot en met zondag van 13.00 – 17.00 uur
Van 18 september tot en met 18 december 2016
www.hetblaauwlaaken.nl
Het Gouverneurshuis
Putterstraat 14, Heusden
Zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur
Van 25 september tot en met 31 december 2016
www.gouverneurshuis.nl
Atelier Peter Bol
Drietrompetterstraat 22, Heusden
Zondagmiddag en op afspraak
Van 18 september tot en met 16 oktober 2016
www.peterbol.nl

Kees Bol aan het werk in zijn Atelier

Opening
Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de
provincie Noord-Brabant, heeft op 17 september de
opening van „KEES BOL 2016‟ in het Blaauw Laaken
Kunstkabinet verricht. Op 25 september opent de expositie
Kees Bol. Verstilde intimiteit in het Gouverneurshuis.
Atelier Peter Bol zal vanaf 18 september zijn opengesteld.
De kunstschilder Kees Bol
Kees Bol, geboren in Oegstgeest, vestigde zich in de jaren
„40 als kunstschilder in Brabant. Hij gaf les aan de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag
en aan de toenmalige Academie voor Industriële
Vormgeving in Eindhoven. Vanaf eind jaren „60 verbleef hij
enkele maanden per jaar in het Zuid-Franse Rouveret.
Rond 1970 verhuisde hij naar Heusden. In de vestingstad
betrok hij samen met zijn vrouw Toos een rijksmonument
uit 1605. In zijn atelier in het achterhuis schilderde hij
menig portret en stilleven. Ook het Franse en Nederlandse
land vormde een onuitputtelijke bron van inspiratie voor zijn
landschappen. Kees Bol exposeerde onder andere in het

Wandeling “Poort van Heusden”

Foto’s: Ad Hartjes

Lezing: Geke van der Merwe “Overleven in de Biesbosch”

Foto’s: André Janssen

