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We hebben afgelopen maand weer goed in de schijnwerpers gestaan, met op 1 oktober de
„Heemkunde Ontdek het Sámen‟ dag. De lezing over de Abdij van Berne, die zeer goed
bezocht is in de kerk van Haarsteegen natuurlijk de expositie over schilder Antoon
Lommers in Elshout, die door honderden belangstellenden bezocht is.
Maar we kijken ook alweer vooruit naar de volgende activiteiten, zoals een lezing over
onze Poolse bevrijders in West-Brabant en onze wandelingen in Drunen, Vlijmen en het
Vlijmens Ven, die nog steeds goed bezocht worden.
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Donderdag 9 november houden we in Het Oude Tramstation, Heusdenseweg 16 te
Elshout een lezing over de Poolse Bevrijders. We beginnen om 19.30 uur en €4,- is de
entree, incl. kop koffie/thee bij binnenkomst. Opgave s.v.p. vooraf: 0416-320995 of
bestuur@hkkonsenoort.nl
Het is al weer bijna 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd van de
Duitsers. Dat ging niet zonder slag of stoot en daarover is veel bekend. Het waren vooral
de Canadezen en Schotten aan wie wij hier, in ons heemgebied, onze bevrijding te danken
hebben. Toch wordt vaak vergeten, dat ook de Poolse strijders een belangrijk aandeel
hebben gehad in de strijd om de bevrijding van Brabant. Hoewel zij, komende vanuit
België, vooral strijd geleverd hebben in West Brabant, denk daarbij aan de bevrijding van
Breda, Moerdijk, Made, Drimmelen en Terheijden, hebben zij ook een belangrijk aandeel
gehad in de strijd om de Overdiepse Polder nabij het Kapelsche Veer. Een strijd, die vanaf
28 december 1944 tot 31 januari 1945 duurde. Dit terwijl heel Brabant al was bevrijd. Dit
had alles te maken met het
Ardennenoffensief, dat de
Duitsers hadden ontketend
Kerstmis 1944. De Overdiepse
Polder was daarbij aangewezen
als springplank voor de Duitsers
om snel de Maas over te
kunnen steken richting
Antwerpen.
Na de bevrijding van onze regio
speelden de Polen ook in ons
heemgebied een belangrijke rol.
Zo gaf bv. een Poolse
commandant opdracht om het
gehele gebied langs de Maas
vanaf Heusden tot en met
Bokhoven te evacueren.
Maar waarom is er zo weinig bekend over het aandeel dat de Polen hierbij hebben
geleverd? En hoe is het mogelijk dat een bezet land als Polen voor de bevrijding van
Brabant zoveel heeft betekend? Later, na de bevrijding, zijn veel Poolse oud-strijders
uitgezworven over de gehele wereld en niet naar huis gegaan. Waarom gingen zij niet
gewoon naar huis, zoals de Amerikanen en Canadezen?
De heer Frans Ruczynski, een zoon van een Poolse Strijder uit de Tweede Wereldoorlog
en woonachtig in Breda, zal in de lezing daarop een antwoord geven. De heer Ruczynski is
ook voorzitter van het Generaal Mazcek Museum in Breda.

Column
De afgelopen maand heb ik het
heemgebied weer eens een
weekje verlaten. Lourdes stond
tot begin oktober immers nog niet
in de lijst van bezochte landen en
steden. Die leemte is nu gevuld
en ik heb er van genoten. Nou is
oktober in de katholieke kerk al sinds de negentiende eeuw
de maand van de Rozenkrans. Een mooie gelegenheid om
mijn herinneringen aan het Rozenhoedje in een column te
verwerken. Dat idee is tijdens het bezoek aan Lourdes
alleen maar sterker geworden.
Allereerst komt dan „d‟n Bid‟ weer in gedachten. Wanneer
iemand was overleden en thuis stond opgebaard, dan werd
op de avonden, voorafgaand aan de uitvaart, rond de baar
het rozenhoedje gebeden. Geknield en wel, vaak op een
kokosmat, die dan na afloop een halve centimeter diep in je
blote jongensknieën stond afgedrukt. Vaak heb ik „d‟n Bid‟,
zo heette dat samen bidden bij de overledene, niet
meegemaakt, maar ik heb er dus wel letterlijk een indruk
aan overgehouden.
De tweede herinnering gaat terug naar de tijd, dat ons
opoe noodgedwongen ons jonge gezin onder haar hoede
had. Bij zwaar onweer kwamen we uit bed naar de kamer
van opoe. Haar manier om ons gerust te stellen was altijd
„kom, laten we maar gauw een rozenhoedje bidden, dan
trekt het onweer zo weg‟. Maar wel eerst even met het
palmtakje rond. Zo denkend aan mijn opoe, dan zie ik in
háár al die vrouwen van toen, die
met de rozenkrans in de
gevouwen handen naast de
kachel zaten om een rozenhoedje
te bidden. Zomaar. Een beeld,
waarvan zoveel rust uitging, dat
we daar tegenwoordig wel eens
jaloers op kunnen zijn. Gewoon
de tijd even stilzetten en jezelf
weer tot rust laten komen.
Ook het woord „Paternoster‟ wordt wel gebruikt voor de
Rozenkrans. Dat wist ik al, voordat ik aan mijn eerste
betaalde baan begon bij de AMRO-bank in Amsterdam.
Waar ik toen echter nog geen weet van had, was het
bestaan van de paternoster lift. Ongetwijfeld zal ik in eerste
instantie raar gekeken hebben, toen me verteld werd om
met de paternoster naar de derde verdieping te gaan.
Rozenkrans en rozenhoedje worden meestal door elkaar
gebruikt, maar toch zijn ze niet hetzelfde. De rozenkrans
bidden is drie keer het hele kralensnoer rond gaan en een
rozenhoedje is één keer rond. Bij de Rozenkrans worden
dus 15 Onze Vaders en 150 Weesgegroetjes gebeden. Die
150 Weesgegroetjes zijn dan weer een verwijzing naar de
150 psalmen. Voor de eenvoudige gelovigen veel te
moeilijk, die psalmen, vandaar deze versimpelde vorm van
150 keer hetzelfde gebedje.
Dan nog iets over het bidden zelf. Iedere voorbidder had zo
zijn eigen vaste ritme. Het begon met een sterk, wat langer
aangehouden „Weees gegroet Maria‟ om vervolgens op
hoge snelheid bij „de vrucht van uw schoot‟ uit te komen.
Daarna was het de beurt aan de gelovige gemeenschap
om het Weesgegroet verder uit te bidden. Ook daar zaten
„Snelle Jelles‟ tussen, die het gebed kort en bondig
beperkten tot de woorden „Heilige Maria, dood Amen‟.
Adrie

Restauratie grafmonumenten
Op 10 mei jl. hadden we in Haarsteeg een plechtigheid
i.v.m. de restauratie van het grafmonument van
oorlogsslachtoffer Mari van Esch. Heel veel positieve
reacties kwamen er nadien over deze activiteit van onze
vereniging. Bij de werkgroep „begraafplaatsen en –cultuur‟
is daardoor ook de wens gekomen om op meerdere
begraafplaatsen kleine restauraties aan grafmonumenten
te doen. Maar restauraties kosten geld en daarvoor
proberen we sponsors en subsidiënten te vinden. Van de
Stichting Van Ballegooijen Fonds te Heesbeen hebben we
inmiddels een mooi bedrag toegezegd gekregen voor drie
restauratieprojecten: „Grafmonument Bax‟ in Heusden,
„Grafmonument Zusters van Liefde‟ in Heusden en
„Grafmonument emerituspredikant C. Pape‟ in
Oudheusden.

Drunen in de jaren zestig
In de maand april jl. hebben we in de bibliotheek van
Drunen een fototentoonstelling gehouden met als thema
„Drunen in de jaren „60‟. Voor de tentoonstelling was er
heel veel belangstelling en we kregen ook vele mooie
reacties. Op verzoek van woonzorgcentrum De Zandley zal
deze tentoonstelling daar opnieuw worden opgesteld in de
maand november. In verband met de beschikbare ruimte is
de tentoonstelling niet ineens helemaal op te stellen en
daarvoor zal halverwege de maand de expositie opnieuw
worden ingedeeld. Het adres: Burg. van der Heijdenstraat
1 te Drunen.
Het fotoboekje met ca. 200 foto‟s is nog steeds verkrijgbaar
bij Boekwinkel Sikkers en kost €10,-.
Ter informatie: Momenteel hebben we een soortgelijke
expositie in voorbereiding over Vlijmen en die zal in het
komende voorjaar worden gehouden in Bibliotheek Vlijmen.

Uitgeverij Veerman en het
Nieuwsblad in Heusden
Medio januari zal een boek verschijnen over de drukkerij en
uitgeverij Veerman in Heusden. De schrijfster van het boek
is ons lid Geke van de Merwe uit Heesbeen. Geke is ook
bekend als jarenlange journaliste van meerdere dagbladen.
In de komende uitgaven van Plekbord komt meer
informatie over het boek. Heeft u nog informatie over dit
bedrijf of heeft u bij dit bedrijf gewerkt, neem dan contact
op met de schrijfster: gekevandemerwe@hetnet.nl

Monumentenmomentje
500 jaar Reformatie en de Protestantse
Gemeente Drunen
Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat
Maarten Luther zijn „95 stellingen‟ vastspijkerde op de
deuren van de kerk in Wittenberg-D. Deze actie vormde het
begin van een revolutie in het religieus denken in
Duitsland, Rome en de rest van Europa.
Voor onze vereniging een mooie aanleiding om aandacht
te schenken aan het protestantisme in ons heemgebied en
in samenwerking met de Protestantse gemeente Drunen is
de geschiedenis van 500 jaar protestantisme in Drunen
opgetekend.

Het resultaat is een boekwerk geworden, dat met gepaste
trots wordt aangeboden aan de leden van de Protestantse
gemeente te Drunen in de kerkdienst van 29 oktober a.s.
Nadien is het boek voor leden in de maand november bij
het secretariaat verkrijgbaar voor een gereduceerde prijs
van €7,50 per stuk excl. verzendkosten. Nadien is het boek
via de website verkrijgbaar en in de boekwinkel en dan kost
het boek €12,50.

Zit u lekker op het terras aan de Vismarkt in HeusdenVesting dan ziet u aan de noordzijde een gebouw in de
vorm van een open galerij met twee vooruitspringende
vleugels, tussen gesloten zijgebouwtjes. Twaalf hardstenen
Dorische zuilen steunen een houten hoofdgestel. Het is het
enige volledig gedateerde bouwwerk in Nederland, dat
herinnert aan de Bataafse Republiek.

De sluitsteen boven de poort van het rechter bijgebouwtje
vermeldt het bouwjaar: “Anno 2 Liberté Batavia” (in het 2e
jaar van de Bataafse Vrijheid).
Een roerige tijd. In 1783 ontstaat de patriottenbeweging die
zich afzet tegen de Oranjes. De voormannen in Heusden
zijn Daendels en De Kock. In 1787 zetten zij het
Oranjegezinde Heusdense bestuur af. Vertegenwoordigers
van de Staten van Holland zetten vervolgens de patriotten
weer af en Oranjegezinde boeren en soldaten jagen ze
Heusden uit. In 1789 volgt de Franse revolutie. In 1793
belegert het Bataafse legioen onder leiding van De Kock de
stad. De aanval wordt afgeslagen en het Franse leger valt
in 1794 Nederland binnen. Heusden wordt belegerd door
Daendels. De waterlinie vriest dicht en Nederland wordt
ingenomen door de Fransen.
Heusden wordt in 1795 door Daendels ingenomen. De
Bataafse republiek wordt opgericht. Er wordt een nieuw
stadsbestuur benoemd in het Hof van Holland en er wordt
een feest georganiseerd in de leegstaande woning van de
voormalige burgemeester Rauws, Hoogstraat 4, thans “De
Republiek”.
In 1796 wordt de visafslag gebouwd. De Bataafse
Republiek bestaat tot 1806 waarna Lodewijk Napoleon
onze eerste koning wordt. Een sluitsteen die een stukje
herinnering vormt aan Heusdens verleden op een van de
scharniermomenten in onze Vaderlandse geschiedenis.

Succesvolle 6de editie van de
“Heemkunde, Ontdek het Sámen” dag
Ook deze editie van de “Heemkunde, Ontdek het Sámen”
dag, die op 1 oktober jl. werd gehouden, liep weer op
rolletjes. Waar we de dag ervoor, tijdens de
voorbereidingen, de hele dag regen hadden gehad, is er
tijdens de HOHS-dag gelukkig geen druppel regen
gevallen.
Ieder jaar probeert de Educatie Commissie wat variatie in
de HOHS-dag te brengen, aangezien we jaarlijks veel
terugkerende deelnemers hebben. Enkele variaties voor dit
jaar waren o.a. nieuwe tafelspelletjes, die gespeeld konden
worden, werd er ook een nieuw spannend verhaal voor het
hoorspel bedacht en was het mogelijk om naast

Terugblik dubbel expositie
De dubbel-expositie met aan de ene kant de geavanceerde
techniek van Lips te Drunen en daartegenover het aloude
ambacht van de mandenmakers in Vlijmen en Haarsteeg,
ligt achter ons. In onze Heemkamer is alles opgeruimd en
zijn inmiddels de voorbereidingen begonnen voor de
jaarlijkse Kerstkaarten tentoonstelling.
Terugkijkend mogen we concluderen, dat de
dubbelexpositie een groot succes is geweest. Rini Wouters
en André Janssen, Lips-mensen voor het leven, hebben
een mooi beeld gegeven van het bedrijf Lips. Er zijn
middagen geweest, dat het boven in de toren wel een
reünie leek van oud Lips medewerkers. Allemaal mensen,
bij wie je de passie voor Lips nog van de gezichten kunt
aflezen.
De eigen ervaringen, zoals die bij Lips voorhanden waren,
konden we niet inzetten bij de andere kant van de
tentoonstelling, de mandenmakers. Maar Adrie van Bladel
en Adrie Verboord hebben desondanks heel wat
gesprekjes gevoerd over mandenmakers, families en
talloze andere onderwerpen. Daarbij hebben ze dit jaar
zoveel bijgeleerd over dit onderwerp, dat we dit deel van de
tentoonstelling volgend jaar nog eens laten terugkomen.
Een compliment voor alle betrokkenen voor de opzet van
deze dubbel-expositie. Wanneer naar onze voorzichtige
schatting immers zeker duizend mensen de expositie
bezocht hebben, dan mogen we dat toch echt wel een
succes noemen.

De kinderen zijn druk in de weer

geldbuideltjes, nu tevens leren armbandjes te maken. Voor
het onderdeel “Foto in ouderwetse kleding” werd gekozen
voor een meer “boeren setting”, compleet met balen hooi
en boeren attributen, waarbij onze gasten verkleed als een
heuse boer of boerin op de foto gingen. Het onderdeel
“Slootje scheppen” werd deze keer niet in de zwemvijver
maar nabij de boogbrug gedaan, aangezien er in de gracht
natuurlijk meer waterdiertjes gevangen konden worden,
zoals schaatsenrijders en waterkevertjes (en nee, geen
eendjes). Dankzij de onmisbare hulp van Scouting Garcia
Moreno werden de steigerconstructies aan de waterkant
gebouwd, zodat de wateractiviteiten veilig konden worden
uitgevoerd. Helaas voor ons, kon de scouting tijdens de
dag zelf niet met een activiteit aanwezig zijn, vanwege de
voorbereidingen van hun jubileumjaar.

We vertrouwen erop, dat ook de komende
kerstkaartententoonstelling van Rini Wouters, voor velen
een bezoek aan onze heemkamer boven in de toren waard
zal zijn.

Een koperslager in de dop

Van de 15 activiteiten die we in petto hadden, waren er ook
drie totaal nieuwe activiteiten toegevoegd zoals het
onderdeel “Lezen oud document”. Daarbij probeerden onze
gasten om een stuk tekst uit een oud manuscript voor te
lezen. Bij het onderdeel “Welk oud gereedschap hoort bij

welk beroep?” werd ouderwets gereedschap gesorteerd op
basis van het bijbehorende beroep. En bij “Werken als een
koperslager” leerden onze gasten onder begeleiding van
ervaren koperslagers van het “Koperslagersgilde ‟sHertogenbosch e.o.”, koper te bewerken. Door een dun
plaatje koper te zagen, te kloppen en te buigen, creëerden
de kinderen prachtige koperen boomblaadjes.
Tegen het einde van de HOHS-dag verzamelden alle
deelnemers op de parkeerplaats. Iedereen wilde natuurlijk
weten wie het “letterspel” ging winnen. Ditmaal was familie
Van Wijk de snelste met het juiste antwoord. Hartelijk
gefeliciteerd, zoals afgesproken zullen jullie binnenkort een
VIP rondleiding van ons krijgen. Toen was het toch echt tijd
om afscheid te nemen en met kofferbakken vol
knutselwerkjes, vondsten en diploma‟s keerden onze 42
deelnemertjes voldaan huiswaarts.
Ja, het was weer een fantastische dag en dat was
natuurlijk niet gelukt zonder de hulp van onze vrijwilligers
Wij willen natuurlijk iedereen, die heeft meegeholpen
hartelijk bedanken en hopelijk tot volgend jaar op zondag 7
oktober 2018!

expositieborden, Ook de rondgang met informatieborden
in de kerk werd door velen gedaan.
Het prachtige boekwerk met 124 kleurenpagina‟s waar met
veel lof over werd gesproken, is nog steeds te koop bij het
secretariaat en bij Boekhandel Sikkers in Drunen en kost
€ 20,- excl. verzendkosten.

Namens de Educatie Commissie,
Martijn van de Wiel

Druk bezochte expositie
Antoon Lommers 1917-2007
In het weekend van 21 en 22 oktober jl. hadden we in
Elshout de expositie en de boekuitgifte van „Antoon
Lommers, schilder uit Elshout‟. De expositie werd druk
bezocht en vele herinneringen werden door de bezoekers
opgehaald. Dat kon ook niet anders, want Lommers
maakte honderden schilderijen en tekeningen en die
hangen bv. in vele huiskamers in onze omgeving. De
schilderijen kwamen goed tot hun recht op de door “Bert
van Heesbeen schilderwerken” gerenoveerde

De omslag van het boek:
“Antoon Lommers Schilder uit Elshout”

De familie Lommers hier op de foto samen met Toon Groot, ( midden ) bedankt alle bezoekers voor de warme belangstelling,
het was voor hen een onvergetelijk weekend.

ook weer. Verbaasd waren we dat er toch 22 personen op
de parkeerplaats bij de speeltuin aanwezig waren. Dus met
paraplu, poncho of andere regenkleding gingen we op pad
voor de twee uur durende wandeling langs de vele
vertelpunten. Wederom waren de aanwezigen zeer
geïnteresseerd in de uitleg van de gidsen en genoten ze
van de anekdotes die er verteld werden. Gezegd mag
worden dat „Dorpswandeling Nederhemert‟ een mooie
aanvulling is op de serie wandelingen die we in de
afgelopen jaren zijn begonnen.

Begraafplaatsen te Vlijmen

Regen in Nederhemert
Op zaterdagmiddag 2 oktober hadden we onze
jaarlijkse middagexcursie. Op zondagochtend 22
oktober een dorpswandeling. Beide keren waren we in
Nederhemert en beide keren hadden we regen, regen
en nog eens regen!
Voor de jaarlijkse middagexcursie hadden we meer dan
zestig aanmeldingen, dus een mooie groep. Maar op de
zaterdagochtend regende het al vroeg pijpenstelen en de
organisatoren Ans Zeeuwen en Bart Beaard gingen er dan
ook maar vanuit, dat wellicht de helft zou komen. Maar
verbaasd waren ze wel; enkelen hadden afgemeld en
enkelen kwamen onaangemeld, maar uiteindelijk waren we
toch met een groep van meer dan zestig personen. In het
lokaal bij de speeltuin werd allereerst koffie/thee gedronken
en werden we verrast met heerlijke Nederhemertse mik. De
voorzitter vertelde, na een welkomstwoord, dat de traktatie
te maken had met het 70-jarig bestaan van de vereniging.
Ook vertelde hij dat de werkelijke viering ervan pas over
enkele jaren zal zijn en wel met het 75-jarig bestaan.
De indeling gebeurde in drie groepen; de eerste met het
accent op de natuur, de tweede met het accent op de

Momenteel heeft Vlijmen nog twee open kerkelijke
begraafplaatsen en wel de NH aan de Mommersteeg en de RK
achter de RK kerk. Tot in de jaren ‟20 van de vorige eeuw lagen de
beide begraafplaatsen aan het zogenaamde „Oude Kerkepad”, wat
nu het zuidelijk gedeelte van de Pastoor van Akenstraat is. Wij zijn
op zoek naar informatie over deze begraafplaatsen en daarvoor
kunt u contact opnemen met het secretariaat.

AGENDA NOVEMBER
Zaterdag 28 oktober
Dorpswandeling Vlijmen door Bart Beaard
Vertrek om 14.00 uur bij Hotel Prinsen
Zondag 29 oktober
Dorpswandeling Nederhemert door Peter van de Velden
Vertrek om 10.00 uur bij de speeltuin Nederhemert
Zondag 29 oktober
Kerkdienst en aansluitend boekpresentatie
„500 Jaar Reformatie‟
Aanvang 10.00 uur, De Open Hof, Vennestraat te Drunen.
Zondag 5 november
Dorpswandeling Drunen door Bart Beaard
Vertrek om 10.00 uur op het Raadhuisplaein
Donderdag 9 november
Lezing over de bevrijding van West-Brabant door de
Poolse strijders. Cafe het Tramstation Elshout
Aanvang 19.30 uur
Zondag 12 november
Wandeling Vlijmens Ven door Ad Hartjes
Vertrek om 10.00 uur bij Venkantbrug te Vlijmen
Zondag 19 november
Dorpswandeling Vlijmen door Bart Beaard
Vertrek om 10.00 uur bij Hotel Prinsen

De langgerekte groep loopt langs het veld waar groenten op
een biologische wijze gekweekt worden èn langs een mooie
kruidentuin. Foto Ad Hartjes.

cultuurhistorie en de derde met het accent op „slecht ter
been‟. Meer dan twee uur hebben we, ondanks de regen,
genoten van Nederhemert-Zuid, dat niet voor niets de
status van een beschermd dorpsgezicht heeft. Na afloop
hebben we nog even na kunnen genieten bij de speeltuin
en de penningmeester was erg tevreden met de verkoop
van de boekjes „Dorpswandeling Nederhemert‟.
Voor de wandeling op zondagochtend hadden zich ruim 25
personen aangemeld, maar op die ochtend regende het
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