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Het is eind april en dan vieren we Koningsdag. Kort daarna volgen de vieringen van 4 en 5
mei, waaraan onze vereniging uiteraard ook aandacht besteedt. U kunt nog naar de
expositie “De Jaren Zestig” en ook staat er een lezing over „Kadestraal Onderzoek‟ op het
programma. Bert Meijs heeft het MGT repertorium weer bijgewerkt, dus u kunt weer van
alles vinden in en over ons heem.
Veel leesplezier

Dagexcursie
De dagexcursie is op zaterdag 17 juni en gaat naar Bergen op Zoom. Het vertrek is die
ochtend om 8.30 uur vanaf Abdij Mariënkroon. Met twee Krasbussen zullen we de reis
ondernemen naar de Markiezenstad, waar we ongeveer om tien uur aankomen. Op de
Grote Markt zijn we voor koffie/thee met Bergse koffiekoek te gast zijn bij De Teerkamer.
In plaats van de traditionele stadswandeling brengen we nu een bezoek aan het unieke en
zeer bekende Markiezenhof, het oudste stadspaleis van Nederland. Gidsen vertellen ons
daar over de Heren en Markiezen, over de ontwikkeling tot handels- en vestingstad en
over de geschiedenis van jaarmarkten en kermissen. Ook brengen we een bezoek aan de
unieke expositie „Voorbij ijdelheid. Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom‟.
Vervolgens lunchen we in het restaurant La Pucelle en dat is in één van de gebouwen van
Markiezenhof. Na de lunch zullen we in groepen de wandeling „Gevelstenen‟ naar de
Gevangenenpoort doen en
aansluitend is er nog voldoende tijd
om te winkelen en/of te terrassen.
Na genoten te hebben van deze
prachtige stad vertrekken we er om
vijf uur en zijn dan even na zes uur
weer terug in Nieuwkuijk.
De kosten van deze dagexcursie
bedragen €45,- p.p. U kunt zich
opgeven bij voorkeur via de website
www.hkkonsenoort.nl, telefonisch
na 20 mei bij Ans Zeeuwen 0683574889 of met de strook. Bij
opgave moet u wel uw voorkeur voor de lunch opgeven: Silver Surf (vis) of Silver Turf
(vlees). Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op onze rekening
NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort te Nieuwkuijk

Een plechtigheid op 10 mei in Haarsteeg
Momenteel is een werkgroep bezig met de restauratie
van de grafzerk van Marinus van Esch op de
begraafplaats in Haarsteeg. Marinus van Esch is op 10
mei 1940 als militair in Kessel bij Roermond gesneuveld
tijdens de inval van de Duitsers. De restauratie is een
gezamenlijk project van Familie van Esch,
Augustinusparochie en onze vereniging. Op woensdag
10 mei, de stervensdag van Mari van Esch, hebben we in
de kerk en op de begraafplaats van Haarsteeg een
plechtigheid, waarbij stilgestaan wordt bij de gebeurtenis
op 10 mei 1940 in Kessel (L). Ook is dan de restauratie
van het grafmonument afgerond. Eenieder is bij deze
plechtigheid welkom. Onze Haarsteegse leden krijgen
allemaal een persoonlijke uitnodiging. Meer informatie
op: www.marinusvanesch.nl

Column
Immaterieel Erfgoed
Op 14 maart stond een lezing
gepland over Immaterieel Erfgoed,
die door Ineke Strouken gegeven
zou worden. Helaas heeft zij door
gezinsomstandigheden op het
laatste moment moeten afzeggen, maar het heeft me wel
aan het denken gezet over immaterieel erfgoed in ons
heemgebied. Het is een aspect van de heemkunde,
waaraan wij de komende jaren graag meer aandacht
zouden willen besteden.
Uit een interview met Ineke Strouken, toen nog directeur
van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, komt de volgende
passage. “Bij immaterieel erfgoed gaat het om tradities die
van generatie op generatie worden doorgegeven en waar
een groep mensen achter staat die zich inzet voor het
toekomstbestendig maken ervan.”
Om tot immaterieel erfgoed gerekend te mogen worden,
moet volgens de bovenstaande verklaring dus in ieder
geval aan twee voorwaarden worden voldaan.
1. Het moet een traditie zijn, die over meerdere
generaties in stand is gebleven
2. De voortzetting moet door een groep mensen
gedragen worden.
Met de mei maand weer voor de deur denken we aan de
Mariabedevaart naar Elshout, afgesloten met „Onzen Dag‟
op 31 mei. Het zal weinig moeite kosten om in te zien, dat
de hele meimaand in Elshout tot het immaterieel erfgoed
gerekend mag worden. De afsluiting met „Onzen Dag‟
kwalificeert zich zeker ook als immaterieel erfgoed.
Met Palmpasen worden in Nieuwkuijk en misschien ook op
andere plaatsen, in samenwerking tussen school en
parochie palmpaasstokken gemaakt. Deze worden na
zegening aangeboden aan mensen, die wel wat extra
aandacht verdienen. Hiermee is begonnen in de jaren
tachtig. Het is dan met een jaar of 35 nog best wel een jong
gebruik. Immaterieel erfgoed, nu al?
Dan het carbidschieten met Oudjaar. Ook een gebruik, dat
zeker van generatie op generatie wordt doorgegeven. Maar
is het een georganiseerd gebruik en, nog belangrijker, hoe
is deze traditie toekomstbestendig te maken, nu de
bezwaren ertegen jaarlijks sterker worden? Is het dan wel
of geen immaterieel erfgoed?
Het zijn zomaar een paar voorbeelden, waarbij duidelijk is,
dat de schrijver van deze column het antwoord ook niet
weet.
Natuurlijk gaan we met Ineke Strouken een nieuwe datum
afspreken voor haar lezing. De kans om een deskundige
van haar niveau naar ons heemgebied te halen, laten we
zeker niet voorbij gaan. Maar omdat we nu onverwacht
meer tijd hebben gekregen, zou ik ook graag actief aan de
voorbereiding van haar lezing willen gaan werken. Niet
alleen afwachten welke voorbeelden zij aan ons gaat
presenteren, maar deels de zaak ook omdraaien. Wij
leggen aan Ineke Strouken voor, welke tradities wij in ons
heemgebied allemaal hebben en vragen haar of deze als
immaterieel erfgoed gekwalificeerd kunnen worden. Zo ja,
waarom wel en zo nee, waarom niet.
Daarvoor vraag ik hierbij de hulp van de lezers van mijn
column. Ken je tradities, ben je betrokken bij het in stand
houden ervan of hoe dan ook, geef ze door. Wij kunnen ze
met elkaar beschrijven en dan voorleggen aan de expert op
het gebied van immaterieel erfgoed.
Reacties aan plekbord@hkkonsenoort.nl of naar ons
secretariaat.

Lezing „Kadastraal onderzoek‟
Op dinsdag 2 mei een lezing in de bibliotheek van Vlijmen
met het onderwerp „Kadastraal onderzoek‟. De inleider op
die avond is Ad van Liempt uit Rosmalen.
Op deze avond zal hij ingaan op termen als; hulpkaart,
veldwerk, dienstjaarveldwerk, projectveldwerk, lijst 78a,
leggerartikel, register 71 en leggerrest.
Ad heeft in de afgelopen jaren zelf
veel onderzoek gedaan naar
werkmanswoningen in Waalwijk en
de resultaten hiervan zijn
gepubliceerd in zijn boek „Wonen in
Dammen en Mijnen‟.
De lezing begint om 19.30 uur en
het adres van de bibliotheek is:
Burgemeester Zwaansweg 2 te
Vlijmen. De entree is €4,- p.p. incl. koffie/thee. Voor de
lezing moet u zich vooraf opgeven via de website van de
bibliotheek www.bibliotheekheusden.nl. of bij de
heemkundekring per mail bestuur@hkkonsenoort.nl of
telefonisch 0416-320995.

Dodenherdenking
Onze vereniging zal wederom zorgen voor een lokaal
thema bij de Dodenherdenking op donderdag 4 mei in
Drunen. Het thema van dit jaar gaat over “Burgerslachtoffers” en in het bijzonder over de Drunense huisarts G.
Akkermans, die bij de
bevrijding tijdens het
uitoefenen van zijn
doktersplicht door een
geallieerde soldaat is
neergeschoten.
Daags erna is
Akkermans overleden.
Frank Durant zal
tijdens de herdenking
een kort verhaal over
hem presenteren. In
de uitgave van Met
Gansen Trou april is
over dokter
Akkermans een
levensverhaal
opgenomen.

Ook in Elshout zal een verhaal verteld worden over
“Burgerslachtoffers”. Het is geschreven door Toon Groot en
gaat over de Elshoutse gevallenen tijdens de bevrijding en
wordt verteld door Jan van Oijen.

vertrekken om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats van
Roestenburg Kwekerijen, Nieuwkuijksestraat te Nieuwkuijk.
Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden, de duur is
ca. 2 uur, het aantal deelnemers is beperkt en men moet
zich tevoren aanmelden: telefonisch 0416-320995, per mail
bestuur@hkkonsenoort.nl of via de website
www.hkkonsenoort.nl.

Monumentmoment
Wandel je langs de grote Catharijnekerk in de vesting
Heusden kijk dan eens naar de gevelsteen boven de
ingang aan de zuidzijde. Een gevelsteen, voorstellende
een wapenschild met daarop de afbeelding van een haan.
Het schild steunt op een lint met daarop de tekst
”ECCLESIA HEUSDANÆ” ofwel “de kerk van Heusden”.

Henk heeft zijn hele leven gewoond en gewerkt op of in de
buurt van dit landgoed en zal ons zodoende het nodige
weten te vertellen.

Boven het schild het woord “VIGITALE” hetgeen vertaald
kan worden als “ik waak”.

Fotoboek
„Drunen in
de jaren
zestig‟
Door Gien van
Wijk en Annie
Boelen is een
fotoboek
samengesteld
met ruim 200
foto‟s over „Drunen in de jaren ‟60‟. Het fotoboek kost €10,en is te koop bij het secretariaat en bij boekhandel Sikkers
in Drunen.
De haan is in vele culturen een krachtig symbool met
betrekking tot zijn gevoeligheid voor licht, zijn
voortplantingsdrift en zijn strijdlust. Dit waakzame dier
wordt als symbool ook dikwijls in verband gebracht met het
ochtendgloren. 's Morgens verkondigt hij de komst van de
zon, het licht na de duisternis. Traditioneel wordt met name
binnen de Protestants Christelijke kerk de haan gezien als
symbool voor waakzaamheid. Dit verklaart de tekst boven
het wapenschild. Deze haan waakt over de gelovigen
binnen de kerkgemeenschap.
De haan wordt ook gezien als symbool voor Christus. Zoals
hij de mensen wekt en het einde van de nacht en het
begin van de dag meldt, zo overwint Christus op
vergelijkbare symbolische wijze de zonde en de dood en
wekt hij de mensen op richting het christelijk geloof en het
eeuwige leven.
Een oud versje luidt:
Protestanten hebben een haantje,
Luthersen hebben een zwaantje,
Doopsgezinden hebben een huisje
Katholieken een kruisje
Het is maar dat u het weet.

Wandeling in „Poort van Heusden‟
Op zondag 28 mei leidt Henk Roestenburg weer een
wandeling op het landgoed „De Poort van Heusden‟. We

Expositie „Drunen in de jaren zestig
In de bibliotheek van Drunen loopt inmiddels de fotoexpositie „Drunen in de jaren zestig‟. Op een 20-tal panelen
zijn meer dan 400 foto‟s te zien. Aanvankelijk zou de
expositie geopend zijn tot 29 april, maar door de grote
belangstelling is inmiddels besloten dat de expositie
geopend blijft tot en met donderdag 11 mei. De expositie is
gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de
bibliotheek, gevestigd Rooseveltstraat 32.

Boekuitgifte „Van grond tot mond‟
Enkele jaren zijn Bas van Andel uit Babiloniënbroek en
Teus van Tilborg uit Andel in de weer geweest met het
samenstellen van een boek over boeren en voedsel in het
Land van Heusden en Altena en in de Langstraat. Het boek
is een gezamenlijke uitgifte geworden van de Historische
Kring „Het Oude Land van Heusden en Altena‟ en onze
vereniging.

Heusden Maritiem
Vanaf 30 april 2017 is in het Gouverneurshuis de
tentoonstelling Heusden Maritiem te zien, over de rijke
geschiedenis van de scheepswerf van Heusden.
De vestingstad Heusden, gelegen aan de Maas, kent een
rijke maritieme historie. In de middeleeuwen was scheepvaart al van groot belang voor de Heusdense economie.
Maar door verzanding en verlegging van de loop van de
Maas verloor Heusden zijn belangrijke functie aan het
water.
Dat veranderde met de aanleg van de Bergsche Maas in
1904. Deze nieuwe waterloop gaf de Heusdense
scheepsbouwindustrie een enorme impuls. De Verolme
scheepswerf van Heusden groeide uit tot een speler van
wereldformaat. Zo werd hier in 1939 het beroemde
kabeljauw-visserschip Argus gebouwd voor een Portugese
klant. Maar ook spitsen, kempenaars, sleepboten,
sleephopperzuigers en zelfs containerschepen werden in
het bescheiden stadje aan de Maas gebouwd. Met een
tentoonstelling, een maritieme belevingsroute, lezingen en
educatieve activiteiten wordt in de zomer van 2017
uitgebreid aandacht gegeven aan deze rijke maritieme
geschiedenis.

Aan de totstandkoming van het boek hebben meerdere
leden van onze vereniging een bijdrage geleverd, zoals
Cees en Francien van Rooij, Cor en Jo Moonen, Anton van
der Lee, René van Boxtel, Ton Brok en Bart Beaard.
Het boek heeft bijna 200 kleurenpagina‟s, kost €20,- en is
verkrijgbaar bij de lokale boekwinkel.

Tewaterlating op de Verolmescheepswerf in Heusden

Inleveren kopij voor het volgende Plekbord
vóór 15 mei a.s.

Bierbrouwerijen in Vlijmen
De bierbrouwerijen “Het Hert” van de familie Corman en
“De Valk” van de familie Van Nieuwkuijk staan menigeen
nog helder voor de geest. Misschien heeft iemand zelfs
nog wel een tastbare herinnering in huis aan deze
bedrijven en haar producten. Dat kunnen flesjes, etiketten,
viltjes, nou ja, dat kan van alles zijn. Omdat we in
voorbereiding zijn van een tentoonstelling over de
nijverheid in het vroegere Vlijmen, komen we graag in
contact met mensen, die genoemde herinneringen hiervoor
ter beschikking zouden willen stellen. Een berichtje aan
plekbord@hkkonsenoort.nl of een telefoontje naar 0657324970 van Adrie Verboord is voldoende.

Met Gansen Trou op USB-stick
De USB-stick is nu
verkrijgbaar en deze
bevat de volledige tekst
en alle afbeeldingen uit
de 65 jaargangen
alsmede het
bijbehorende
repertorium. De stick
bevat ook een zoekprogramma, waardoor „op woord‟
gezocht kan worden. Door de stick te voorzien van twee
aansluitingen, kan deze gebruikt worden op een desktop,
een laptop, een tablet maar ook op een smartphone. De
stick is te bestellen door overmaking van €12,- (incl.
verzendkosten) op banknummer NL19RABO0136504418
t.n.v. Heemkundekring Onsenoort te Nieuwkuijk o.v.v.
MGT-stick.
De stick is ook verkrijgbaar bij het secretariaat (Grotestraat
103 te Drunen) en kost dan €10,-.

Voor uw agenda
2 Mei
Lezing „Kadastraal onderzoek‟ door Ad van Liempt

Biertransport van “Het Hert”

4 mei.
Dodenherdenking in Drunen, Elshout, Heusden en Vlijmen
7mei
Dorpswandeling Drunen o.l.v. Bart Beaard
10 mei
Plechtigheid in Haarsteeg i.v.m. de restauratie van de
grafzerk van Mari van Esch
28 mei
Wandeling „Poort van Heusden‟ o.l.v. Henk Roestenburg.
17 juni
Dagexcursie naar Bergen op Zoom
25 juni
Wandeling Baardwijkse Overlaat o.l.v. Gien van Wijk

Brouwerij “De Valk”

Repertorium MGT
Na veel gespit door alle nummers van MGT, veel plakken
en knippen is nu eindelijk het repertorium van Met Gansen
Trou tot en met 2016 geheel bijgewerkt en vernieuwd.
De vele hiaten in het repertorium uit het verleden zijn nu
weggewerkt, door alles heel precies opnieuw te
controleren. Samen met Hub van Helvoort, die voor de
vormgeving en het plaatsen op internet zorgde, zijn er veel
uren in gestoken om e.e.a. te realiseren..
Naast het zoeken op onderwerp is het mogelijk te zoeken
op plaatsnaam en op auteur. Voor iedereen is er nu wel
een toegang om snel iets op te zoeken.
De hoeveelheid gegevens van 65 jaar MGT is gigantisch,
mocht je hier of daar een foutje tegenkomen, laat het ons
weten, dan kunnen wij het alsnog corrigeren.

29 juni
Lezing over de Loonse Turfvaart door Lauran Toorians

Opgaveformulier Dagexcursie Bergen op Zoom op 17 juni.
U kunt zich opgeven door het invullen van onderstaande formulier en dit op te sturen naar Ans
Zeeuwen, Schutterstraat 21, 5241TS in Rosmalen (073-5211235 of 06-83574889).

Naam:……………………………woonplaats………………………Tel.Nr.…………………………………

Aantal ……….. personen, waarvan …………… vis en ………………..vlees

Aanmelden kan ook via de website www.hkkonsenoort.nl.
Het bedrag s.v.p. overmaken op rekening NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort te
Nieuwkuijk

Bezoek eens een museum
Verspijkerd en verzaagd
Tot ver in de jaren zestig
van de twintigste eeuw
sierden veel gipsen,
massaal gemaakte
heiligenbeelden en
devotieobjecten de
Nederlandse roomskatholieke kerken en
huizen. De ontkerkelijking,
maar ook het Tweede
Vaticaans Concilie (19621965) hadden echter
grote gevolgen voor deze
beelden. Het roomskatholieke kerkinterieur
werd versoberd , waarna
veel heiligenbeelden letterlijk aan de straat werden gezet.
Diverse generaties kunstenaars hebben de afgedankte
heiligen verspijkerd en verzaagd en zo getransformeerd tot
kunstwerken. Betekenen ze nog iets? Worden ze misbruikt
of gekoesterd?
Uniek fenomeen
Dit unieke fenomeen was niet eerder onderwerp van een
tentoonstelling en publicatie. In totaal zijn circa 40 werken
uit diverse Nederlandse collecties bijeengebracht die
samen een overzicht vormen van vijf decennia hergebruik
van heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst.
Ze vertellen veel over onze veranderde kijk op het
christendom in de laatste vijftig jaar.
Jacques Frenken
De Bossche kunstenaar Jacques Frenken is de eerste in
Nederland die rond 1965 deze devotionalia hergebruikt.
Voor Frenken is het een afscheid van kerk en kerkelijk
geloof en een zoektocht naar een nieuwe christelijke
beeldtaal, maar veel katholieken reageren geschokt. De
kunstenaars van de jaren tachtig en negentig zien het
christelijke massagoed (crucifixen, Mariabeelden) als het
„propagandamateriaal‟ van de kerk en hergebruiken het,

vaak met andere voorwerpen, in figuratieve stapelingen en
assemblages. Vanaf 2000 stellen de beeldhouwers van
een jongere generatie het hergebruik in dienst van een
hernieuwd zoeken naar betekenis en religie.
Op de foto ziet u een beeld van de Elshoutse beeldhouwer
Hendrik van der Geld dat door Jacques Frenken is
bewerkt.
U kunt de tentoonstelling “Verspijkerd en Verzaagd” nog
zien tot 17 juni a.s. in het Noord Brabants Museum

Verhaal van Brabant
Tevens kunt u in het Noord-Brabants Museum, in den
Bosch een bezoek brengen aan het verhaal van Brabant.
Zes tijdzones en twee paviljoens
Het Verhaal van Brabant verbindt verleden, heden en
toekomst en maakt van Het Noordbrabants Museum de
enige plek in Nederland waar bezoekers op deze schaal
belangrijke momenten uit de geschiedenis van Brabant
ontdekken. Er is voor iedereen, jong en oud, Brabander en
niet-Brabander wat te zien, te beluisteren en ook zelf te
doen. Het Verhaal van Brabant is opgebouwd uit zes
tijdzones en daarnaast twee paviljoens die inzoomen op
het leven en werk van de twee meesterschilders van
Brabantse afkomst: Jheronimus Bosch en Vincent van
Gogh.
Van Goghs verlangen naar Brabant
Het Noordbrabants Museum herbergt als enige
museumlocatie in Zuid-Nederland originele werken van
Vincent van Gogh (1853-1890). Zij vertellen in het Vincent
van Gogh paviljoen het verhaal van de Brabantse
oorsprong van de kunstenaar en zijn grote fascinatie voor
het boerenleven.
Jheronimus Bosch
De werken van Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516) zijn zo
beroemd dat ze te zien zijn in de meest prestigieuze musea
over de hele wereld. Het Jheronimus Boschpaviljoen toont
werken van navolgers van Bosch.

