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Beste lezers, 
 
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en we krijgen te maken met twee stevige 
stormen, waarvan de laatste nog vers in het geheugen zal liggen. De pannen rammelden 
letterlijk van het dak. In dit nummer aandacht voor de vijftigste column van Adrie, de 
komende Algemene Ledenvergadering en de nieuwe agenda. Verder treft u nog vele 
weetjes over ons heemgebied, dus doe er uw voordeel mee. 
 
Veel leesplezier 
 
 

 

Ledenvergadering 2018 
 
De Ledenvergadering 2018 zal gehouden worden op dinsdag 20 februari om 19.30 uur en 
de locatie is dit jaar Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te Drunen.  
De agenda ziet er als volgt uit:  
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter  
2. Notulen van de ledenvergadering op 13.02.2017 
3. Jaaroverzicht 2017.  
4. Financieel verslag 2017.  
5. Verslag kascommissie 2017.  
6. Benoeming kascommissie 2018  
7. Begroting 2018  
8. Bestuursverkiezing  
9. Activiteitenplan 2018  
10. Rondvraag  
11. Sluiting van de vergadering. 
Na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn in het partycentrum. 
 

Jaarverslag en notulen 
 
Vanaf 15 januari staan het Jaarverslag 2017 en de notulen van de Jaarvergadering 2017 
op de website www.hkkonsenoort.nl. 
 

 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 
Gouden Column 
 
Het zal mijn trouwe lezers niet 
ontgaan zijn, dat ik het schrijven 
van een maandelijkse column 
een plezierige bezigheid vind. 
Mijn streven is om in ieder geval geen zware kost voor te 
zetten, ik heb zelden of nooit de behoefte om in mijn 
columns een moraliserende boodschap te verpakken en 
ook het uitspreken van een waardeoordeel gebeurt maar 
zelden. De reden om met een maandelijkse column te 
beginnen was eigenlijk niet meer dan de behoefte om als 
voorzitter iedere maand even een praatje te maken met 
onze leden. Soms wordt er ook wel eens iets terug gezegd 
middels een reactie via de redactie van het Plekbord en 
daar ben ik dan blij mee. Voor mij mag dat best vaker 
gebeuren. 
 
Maar waarom begin ik hier nou over? Waarom maak ik 
deze keer mijn column het onderwerp van mijn column? Is 
dat omdat we in weer een nieuw jaar zijn aanbeland? Als 
dat zo is, waarom heb ik dat dan ook niet gedaan in 2017? 
Nee, alleen vanwege een nieuw jaar ga je niet over je 
eigen column schrijven. Zijn de onderwerpen dan 
misschien op? Heb ik geen inspiratie opgedaan of ben ik te 
druk geweest met andere zaken en is de column er 
eigenlijk een beetje bij ingeschoten? Nee, nee, nee, 
allemaal nee! 

 
Wat het dan wel is? Het is 
een feestcolumn, dit is een 
gouden column, dit is de 
vijftigste column sinds het 
begin van mijn 
voorzitterschap in 2013. De 
eerste is verschenen in het 
Plekbord van augustus 2013 
en met daarna vier volle 
jaren van 11 columns is dit 

dus nummer 50! Natuurlijk heb ik ook nog eens even 
gekeken waarover ik zoal allemaal geschreven heb en dan 
mag ik wel zeggen, dat het bepaald geen eentonigheid 
geweest is. De allereerste columns heb ik nog eens 
doorgelezen en daarvan denk ik nu „nou jongen, dat had 
beter gekund‟. Maar al doende leert men blijkbaar ook een 
betere column te schrijven. Die eerste maanden was de 
lengte ook onvoorspelbaar en daarmee was Toon Groot, 
de onvermoeibare eindredacteur van het Plekbord, weer 
niet heel blij. Dus vanaf de tiende column zijn ze allemaal 
rond de 500 woorden geworden en de laatste twee jaren 
heb ik er een uitdaging voor mezelf van gemaakt om iedere 
column precies 500 woorden lang te laten zijn. Past de 
column mooi iedere maand op hetzelfde plaatsje in het 
Plekbord. 
 
Nou is het wel weer genoeg over deze mijlpaal column. 
Voorlopig zijn mijn lezers hiervan weer gevrijwaard, want 
de 100

ste
 column is nog heel ver weg. Om die vol te krijgen, 

zal ik nog zeker 4,5 jaar voorzitter van onze mooie 
vereniging moeten blijven. Dat is geen straf, integendeel, 
dat is (meestal) de leukste vrijwilligersfunctie die je hebben 
kunt. Maar we gaan daarop niet vooruitlopen. Voorlopig 
heb ik er nog volop zin in en liggen de onderwerpen iedere 
maand weer gewoon voor het oprapen. Niet moeilijk doen, 
geen gemoraliseer, maar gewoon iedere maand weer 
tegen jullie zeggen, hoe veelzijdig en hoe mooi heemkunde 
is. 
 
Adrie 
 

 
  

Begraven in de kerk  
 
De Heemkundekring organiseerde begin oktober 2017 een 
wandeling naar en in Nederhemert-Zuid. We kwamen langs 
het protestantse kerkje en de gids wees ons daar op twee 
grafzerken die half onder het gebouwtje uitsteken, afgedekt 
door houten panelen. Daardoor kun je niet lezen wie daar 
ter aarde besteld zijn en wanneer. 
 

De twee afgedekte grafzerken in Nederhemert 
 
Dat bracht mij op iets vergelijkbaars. In het dorpje de Rijp 
op het Schermereiland woonden ooit Jan Boon jr. en zijn 
vrouw Trijntje Lakeman. Ze waren steenrijk geworden met 
haring- en walvisvangst. Hij stierf in 1847 en zij iets eerder, 
kinderloos. In zijn testament vermaakte hij zijn vermogen 
aan de Maatschappij tot Bevordering van de Nijverheid in 
de Rijp (nu: Liefdadigheid). Maar hij stelde als voorwaarde, 
dat zij beiden in de kerk begraven moesten worden. 
En toen begon het. Om hygiënische redenen had Napoleon 
begin 1800 al bij wet een verbod op het begraven in de 
kerk ingesteld. De wet werd niet echt opgevolgd en door 
Koning Willem I in 1813 zelfs ongedaan gemaakt. In 1829 
werd bij Koninklijk Besluit de herintroductie van de wet 
weer afgekondigd.    
Even een zijsprong. Koning Willem I regeerde tot 1840, 
Willem II tot 1849 en bij Koninklijk decreet werd rond 1850 
voor de allerlaatste keer dispensatie verleend voor deze 
begrafenis. Een uitzondering geldt de leden van het 
Koninklijk Huis daar die begraven mogen worden in de 
Nieuwe Kerk in Delft. 
 
Terug naar Nederhemert. 
Het is dus heel interessant wat er zo op de nu nog 
ondergeschoven zerken vermeld staat. En of 
bronnenonderzoek nodig en gewenst is. Momenteel zijn er 
restauratiewerkzaamheden bij de kerk en is het kerkhof 
beperkt toegankelijk. Wanneer deze werkzaamheden 
afgerond zijn, zullen we nader onderzoek gaan doen. 
 
Rinus de Koster  
 



Monumentenmomentje 
 

Bent u in Elshout bij de kerk en wandelt u eens het achter 
deze  kerk gelegen kerkhof op, dan ziet u aan het eind de 
Calvarieberg liggen. Op vele katholieke begraafplaatsen in 
het Zuiden van Nederland treft u een dergelijk monument 
aan. Het verwijst naar de oorspronkelijk buiten Jeruzalem 
gelegen heuvel waar Jezus gekruisigd werd. De naam 
komt van het Latijnse „calvaris‟ dat schedel betekent.  De 
Griekse vertaling hiervan luidt Golgotha, wat  dan weer een 
vertaling is van schedel of hersenpan uit het Aramees. De 
heuvel werd geacht de plaats te zijn waar Adam begraven 
was en stond derhalve bekend als de “plaats van de 
schedel”. In de Romeinse tijd werd deze plaats gebruikt 
voor executies. 
 

 
 
Het monumentje op het Elshoutse kerkhof wordt omgeven 
door een zevental grafstenen. Uit de op de stenen 
aangegeven kelken blijkt dat het hier dienaren van de kerk 
(pastoors of andere priesters ) betreft. Dat het hier een 
prominente plek betreft blijkt ook uit de graven van 
bestuurders en priesters in de directe omgeving. 
De berg wordt gesierd door en beeldengroep afgeleid van 
de 12

e
 statie van de kruisweg, voorstellende Christus, 

stervende aan het kruis met aan zijn zijde zijn moeder 
Maria en Maria Magdalena, een zeer intrigerende vrouw, 
over wie weinig in de officiële evangeliën wordt vermeld. 
Wel zijn er andere bronnen. Zo wordt in het apocriefe 
evangelie van Philipus over Maria Magdalena vermeld, dat 
Jezus op een andere  wijze van háár hield dan van de 
andere leerlingen en dat hij haar vaak kuste. Sommigen 
leiden hieruit af dat zij de geliefde van Jezus zou zijn 
geweest. Anderen nemen aan, dat zij in de omgeving van 
Christus als vrouw een belangrijke positie innam. Een soort 
feministe avant la lettre. Feit is dat zij dikwijls voorkomt op 
afbeeldingen rond de dood van Christus en dat zij de 
eerste was, die getuige was van zijn wederopstanding. 
U ziet dat een dergelijke voorstelling tot veel 
overpeinzingen kan leiden. 
 
Nico Dircksens 

 
 

Wandeling “ Vlijmens Ven” 
 

Na de boekjes Dorpswandeling Drunen, Vlijmen en 
Nederhemert is onlangs het boekje verschenen van de 
„Wandeling Vlijmens Ven en Moerputten‟. De samenstelling 
van het boekje heeft Ad Hartjes gedaan, die voor onze 
verenging ook regelmatig wandelingen in het gebied 
verzorgt. Ad, vele jaren werkzaam geweest bij Waterschap 
Aa en  Maas, geeft tijdens de wandeling uitleg over het 
HOWABO-project, de nieuwe natuur en over de 
geschiedenis van het gebied (o.a over de turfvaart). De 
data van zijn wandelingen worden steeds in de Plekbord-
agenda vermeld. 
 

 
 
Het boekje kost €7,50 en is te koop op de ochtend van de 
wandeling en bij het secretariaat. 
 

 

Lezing „Roomboter, margarine en de 
memoires van Sjef van Kessel!‟ 
          
Sjef van Hulten zal in de lezing ingaan op het ontstaan van 
kunstboter/margarine. Brabantse boterhandelaren, 
waaronder Jurgens en Van den Bergh, zijn in de 19e eeuw 
op het spoor gekomen van de bereiding van kunstboter. De 
handel in boter nam in die tijd een grote omvang, zowel 
nationaal als internationaal. Aanvankelijk waren Jurgens en 
Van den Bergh concurrenten van elkaar en het heeft 
geruime tijd geduurd eer zij tot samenwerking bereid 
waren. Zij hebben aan de basis gestaan van het Unilever 
concern. Nog niet zo lang geleden heeft dat concern te 
kennen gegeven de margarinedivisie in de verkoop te 
doen. 
In de 19e eeuw werd roomboter geproduceerd op de 
boerderij. Het melken van koeien en het karnen van de 
room was een zaak van de boerin. Met de komst van het  



 
 
industriële tijdperk is ook de verwerking van melk tot boter 
en kaas in fabrieken gaan plaats vinden. In nagenoeg elk 
Brabants dorp werd wel een coöperatief zuivelfabriekje 
opgericht. Aanvankelijk draaiden die op handkracht, maar 
met de toepassing van de stoommachine ging men al 
spoedig over op stoom. 
Daarover gaat het eerste deel van de lezing. In het tweede 
deel zal Sjef ingaan op de rol die de familie Van Kessel in 
Drunen heeft gespeeld bij de boterfabriek en over de 
Memoires die Sjef van Kessel daarover geschreven heeft. 
In de lezing zal veel fotomateriaal worden gepresenteerd 
uit het Drunen van ruim honderd jaar geleden. Ook zullen 
nog enkele liedjes ten gehore worden gebracht over het 
rijke verleden van de boterfabriek. 
Een avond die u niet mag missen. Kom daarom op dinsdag 
6 februari a.s. naar Partycentrum De Remise, Grotestraat 
267, Drunen. De aanvang is om 19.30u en de entree 
bedraagt €4,00 inclusief een kop koffie/thee bij 
binnenkomst. Aanmelden wordt op prijs gesteld via het 
secretariaat van de heemkundekring 
(bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995). 
 

 

Cursus „Regionale geschiedenis – 
Verhalen van Brabant‟  
 

In het vorige Plekbord 
heeft een aankondiging 
gestaan over deze 
cursus.  Negen leden 
hebben zich toen 
hiervoor opgegeven. 
Helaas zijn we te laat 
geweest met aanmelden 
en zijn er geen plaatsen 
meer beschikbaar.  
Deze belangstelling en 
de meerdere positieve 
berichten over de cursus, 
zijn voor ons aanleiding 
geweest om met Erfgoed 
Brabant en met historicus 
Jan van Oudheusden 
contact op te nemen.  
Wij gaan proberen de cursus in het najaar zelf te 
organiseren in het d‟Oultremontcollege te Drunen. We 
denken aan 5 lesavonden (voor 10 tijdvakken) voor ca. 30 
cursisten, d.w.z. eigen leden, zo nodig aangevuld met 
leden van heemkundekringen uit de regio 
 

 

Mandenmakerexpositie 
 

Onder leiding van bestuurlid Adrie van Bladel is een 
werkgroep druk doende met de voorbereiding van een 
expositie over mandenmakers en -makerijen van weleer in 
Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen. In het volgende 
Plekbord komt informatie over de data en de tijden dat in 
2018 de expositie te bezichtigen is. 
In 1984 is door de Stichting “Rondje Vlijmen” een boekje 
uitgegeven over dit interessante onderwerp. Van dit boekje 
zijn er nu een aantal bijgedrukt. Deze zijn t.z.t. verkrijgbaar 
op de expositie en bij het secretariaat voor €4,- per stuk. 
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Natuur- en Milieuvereniging  
gemeente Heusden 
 
Door deze vereniging is 
onlangs ter gelegenheid 
van haar 35-jarig 
bestaan een prachtig 
boek uitgeven met de 
titel „Heusden …..een 
groene gemeente!‟ In 
het boek zijn alle dertien 
bekende en minder 
bekende natuurgebieden 
in de gemeente 
Heusden beschreven. 
Omdat Heusden én op 
de grens van zand en 
klei ligt, én op de grens 
van hoog en laag 
verschillen de 
natuurgebieden nogal. 
De teksten zijn 
aangevuld met prachtige foto‟s van planten en dieren die u 
in deze gebieden aantreft. De uitgave heeft ruim 50 
kleurenpagina‟s op A4 formaat, kost €6,50 en is 
verkrijgbaar bij Sikkers Boekhandel in Drunen 

 

 
Het archief van HKK Onsenoort 
 
Wie wel eens een bezoek heeft gebracht aan onze 
heemkamer op de bovenste verdieping van de 
monumentale toren, zal wellicht ook gezien hebben, dat we 
daar ook heel wat naslagwerken en andere historische 
stukken bewaren. Een verzameling, die voortdurend groeit 
door bijdragen uit privé archieven die ons worden 
aangeboden. 
Op deze archiefstukken zijn we zuinig, maar tegelijk willen 
we ook, dat mensen, die met een bepaald onderzoek bezig 
zijn, van onze archiefstukken gebruik kunnen maken. 
Daarvoor is het dan weer belangrijk, dat dit archief goed 
beschreven is en zodanig georganiseerd, dat je ook kunt 
vinden wat je zoekt. 
 
De afgelopen jaren is aan deze toegankelijkheid van ons 
archief hard gewerkt. Veel is gerubriceerd en 
gedocumenteerd en inmiddels is bijna het hele archief 
benaderbaar via onze website www.hkkonsenoort.nl.  
 

Ben je op de website, dan kijk je natuurlijk eerst even naar 
de agenda van onze activiteiten en daarna klik je op 
„Collecties‟. Vervolgens staat helemaal bovenaan in het 
submenu „Archief / Documentatie‟. Klik daarop en kijk wat 
we allemaal te bieden hebben. 
 

 
Een kleine impressie van ons archief 

 
 
Daarmee heb je echter nog geen toegang tot de 
interessante documenten zelf. Die bevinden zich namelijk 
zoals gezegd in onze heemkamer. Wil je documenten 
inzien, dan moet je daarvoor naar de heemkamer komen. 
Deze is geopend iedere eerste zaterdag van de maand van 
09.00u tot 12.00u. Komt dat niet goed uit, neem dan 
contact op met het bestuur via bestuur@hkkonsenoort.nl 
om mogelijk tot een andere afspraak te komen. 
 
Peter de Jongh, archiefbeheerder HKK Onsenoort 
 

 

Protestante Begraafplaats Vlijmen 
 
De werkgroep „Begraafplaatsen‟ gaat voortvarend verder 
met de inventarisaties van begraafplaatsen met het 
uiteindelijke doel een boek te laten verschijnen met als 
onderwerp „Begraafplaatsen en –cultuur in Heusden‟. Vorig 
jaar zijn de inventarisaties gedaan van: R.K. Herpt, oude 
gedeelte van Buytenhove Heusden, NH Oudheusden 
Herptseweg, NH Oudheusden Vestingstraat, Joods 
Heesbeen en NH Drunen. 
 

 
 
Na een dienst in de Protestantse Kerk van Vlijmen op 4 
februari zal het boekje over de inventarisatie van hun 
begraafplaatsen gepresenteerd worden. Tot 1829 is er in 
en rondom de kerk aan De Grote Kerk begraven, waarna 
er een nieuwe begraafplaats gekomen is aan „Het Oude 
Kerkepad‟, nu de Pastoor van Akenstraat. Vanaf 1921 
heeft de gemeenschap hun begraafplaats aan de 
Mommersteeg. Het boekje met 116 kleurenpagina‟s kost 
€10,- en is verkrijgbaar bij het secretariaat. 
 

 

Inleveren kopij voor volgende Plekbord 
vóór 15 februari a.s. 
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Dubbel expositie Honsoirde 
  
Voor de eerste expositie van dit jaar zijn twee 
kunstenaars uitgenodigd die ieder op een eigen manier 
reflecteren op de hedendaagse maatschappij en de 
menselijke worstelingen die daarbij horen. De expositie 
is nog te bezichtigen iedere zondag tot 11 februari van 
13.00 uur tot 17.00 uur 
 

Jeanette van Dun verbeeldt met haar imaginaire portretten 
de gelaagdheid van de mens. Door te spelen met 
perspectief, de verzadiging van kleur en patronen, probeert 
zij de vervreemding van personen in de huidige 
maatschappij weer te geven. Haar werk ontstaat vanuit een 
onuitputtelijke fantasie. Beelden ontstaan vaak tussen 
slapen en waken en krijgen vorm in schetsen. Binnen dit 
voorbereidingswerk staan kleur en vorm vaak al vast. De 
compositie is een van de belangrijkste beginselen in haar 
atelier. http://www.jeanettevandun.nl 
 

 
 
Gerard van Selst gebruikt 
een grote diversiteit aan 
materialen en vormgeving als 
metaforen voor zaken uit de 
hedendaagse samenleving 
zoals, wanorde, verval van 
waarde en normen, 
ontkerkelijking en 
zelfverrijking. Het zaadje van 
de tweejarige plant 
Judaspenning ingebed in een 
toets van kaarsvet is 
kenmerkend voor de  
gedachtegang van de 
kunstenaar. Als het ware een 
hedendaagse zaadcel met potentie voor een nieuwe 
toekomst. Zijn werk kenmerkt zich door symbolische, 
spirituele en humoristische uitingen die met veel gevoel 
voor vormgeving architectonisch geordend zijn.  Het 
individualistische ik-tijdperk en de godsdienst 
ontluisterende samenleving geven alle aanleiding tot het 
scheppen van orde en rust.  http://www.gerardvanselst.nl 

 

 
Graftrommelmuseum 
  
Voor de restauratie van het grafmonument van Mari 
van Esch in Haarsteeg hebben we een graftrommel 
laten maken bij het graftrommelmuseum in 
Veenhuizen. 

In de twintigste eeuw waren ze volop in de mode. Ooit 
telde Nederland er tienduizenden – nu zijn er nog maar 
enige honderden over. Waardevol erfgoed dus! 
Graftrommels zijn ronde trommels van zink, ijzer of koper, 
afgedekt met een glazen plaat en gevuld met porseleinen 
bloemen en beschilderde 
zinken blaadjes. Na WO II 
werden er nog maar weinig 
trommels gemaakt, mede 
omdat ze weinig duurzaam 
waren. Onlangs heeft het 
museum haar  website 
bijgewerkt en daarop mooie 
informatie èn over dit museum 
èn over de graftrommel voor 
Mari van Esch. Voor meer  
 
informatie: 
http://www.drentsegraftrom
mels.nl/home/21 dan komt u 

vanzelf op het verhaal van Mari van Esch. 
 

 
Agenda februari 

 
6.2 Lezing ‘Leve de Stoom’ door Sjef van Hulten 

Zie elders in dit Plekbord 
 

10.2 Dorpswandeling Nederhemert-Zuid 

Door Ad Hartjes en Bart Beaard. Vertrek om 10.00 uur bij 
speeltuin Nederhemert 

 
11.2 Dorpswandeling Drunen 

Door Bart Beaard en Jan van der Linden. Vertrek om 10.00 
uur op het Raadhuisplein. 

 
18.2 Dorpswandeling Vlijmen 

Door Bart Beaard en Jan van der Linden. Vertrek om 10.00 
uur bij Hotel Prinsen 

 
20.2 Ledenvergadering 

Zie elders in dit Plekbord 
 

25.2 Wandeling Vlijmens Ven 

Door Ad Hartjes. Vertrek om 10.00 uur bij parkeerplaats bij 
de Venkantbrug 
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