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Beste Lezers 
 
Deze maand heel veel informatie over nieuwe boeken, die zijn verschenen in de afgelopen 
maanden. Mogelijk zit er een decembercadeau voor je bij. Daarnaast hebben we uiteraard 
ook weer een lezing en ook weer reacties van onze leden op al onze activiteiten. 
 
Veel leesplezier, Toon Groot 
  

 
Ingezonden 
 

Beste Redactie, 
 
Hierbij wil ik graag reageren op het leuke artikel van Martijn van de Wiel. 
 
Namens de Educatie Commissie heeft hij een mooi, leuk geschreven artikel opgenomen in 
het Plekbord, oktober 2018. Samen met vrouw en kleinkinderen was ik die middag 
aanwezig. Enthousiast waren de kleinkinderen maar ook alle vrijwilligers die er een 
prachtige middag van hebben gemaakt. En dat enthousiasme gold ook voor opa en oma. 
Het zoeken naar munten met de metaaldetector was een groot succes. Wel pijnlijk voor de 
oudste van de twee kleinzonen, omdat de jongste meer munten vond. Maar goed, niet 
getreurd, op naar de steiger die in het water lag. Vanaf deze steiger kon je met een netje in 
het water scheppen, alle materiaal was voorhanden. De vangst werd onderzocht via een 
glazen pot waarin de vangst in het water zwom. Tsjaa, er moest toch een deskundige aan 
te pas komen om vast te stellen wat er was gevangen. Dat kun je aan Peter wel overlaten. 
Een bijzondere zeldzame kever was gevangen, dat begrijpt u.  
Daarna naar het gebied waar ezels stonden. Neen geen dieren, maar schildersezels.  
Mijn kleindochter kreeg een speciaal kleed aan en zij was meteen in de wereld van de 
kunst opgenomen, zo droomde ze. Niets kon haar nog storen en de kleinzoon ging 
regelmatig nieuwe olieverf voor haar halen. Ze schilderde of het een lieve lust was. 
Overigens, de kleinzonen vonden het net zo leuk. Dus Educatie Commissie, hartelijk 
bedankt mede namens vrouw en kleinkinderen,  
 
Met hartelijke groeten, René Esser  
Voorzitter Werkgroep Sterrenkunde Heusden Heemkundekring Onsenoort  
Tel: 073 5117896        https://youtu.be/Pm9Tv8FAQtc 
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Column 
 

Spanning 
 
Afgelopen zaterdag 17 november 
heb ik het na heel lange tijd weer 
gehad: de spanning of je de eerste 
prijs uiteindelijk wel of niet zult 
winnen. Het was de dag van de uitreiking van de 
Knippenbergprijs, waarvoor ik samen met André Schalken 
en met Ivanka Massink van Vakschool Nimeto uit Utrecht, 
de voordracht verzorgd heb.  Eerder hadden we van de 
jury al te horen gekregen, dat we met de restauratie van de 
kruisweg uit de Lambertuskerk van Haarsteeg, samen met 
Boxtel en Vessem bij de drie genomineerde projecten 
hoorden.  Die zaterdagmiddag in Oisterwijk zouden we het 
horen en nee, we hebben de Knippenbergprijs niet 
gewonnen. Boxtel is de winnaar geworden met een mooi 
filmproject over de geschiedenis van de Petrusbasiliek 
aldaar. 
Zijn wij daarmee de verliezer geworden? Als het topsport 
geweest was, dan zou dat zeker het geval geweest zijn. 
Daar gelden immers geen ereplaatsen, daar is nog maar 
zelden iemand blij met een bronzen of zilveren medaille, 
daar staat niet winnen inderdaad gelijk aan verliezen. Maar 
voor mij en de twee anderen ligt dit gelukkig toch wat 
genuanceerder. 
Op de eerste plaats hebben we immers een project 
gerealiseerd dat tot in lengte van dagen de kerk van 
Haarsteeg zal blijven sieren. Een prijs, waar de 
parochianen van Haarsteeg blijvend van kunnen genieten, 
iedere keer wanneer ze in deze kerk komen. We hebben 
met veel aanwezigen uit de wereld van de heemkunde 
nieuwe contacten gelegd en oude relaties verstevigd. Zo 
heb ik daar de voorzitter van de heemkundekring uit 
Liempde ontmoet, Arnold van den Broek, die in de jaren 
tachtig onderwijzer was aan basisschool ‟t Kompas in 
Nieuwkuijk. Binnenkort gaan we met elkaar onze 
heemkunde ervaringen uitwisselen. We hebben kunnen 
zien, hoe Boxtel hun project heeft opgezet en hoe ze met 
bescheiden middelen de jeugd volop bij hun project hebben 
weten te betrekken. Ook iets voor ons? Welja, waarom 
niet? 
We hebben de juryleden leren kennen, vakmensen, die 
over ons project en zeker over het bijbehorende boek „De 
kruiswegstaties van Haarsteeg, een kleurrijk verhaal‟ erg 
onder de indruk waren. De kans is groot, dat we binnen 
afzienbare tijd een van deze juryleden nader kunnen leren 
kennen, wanneer ze voor onze heemkundekring een lezing 
komt verzorgen.  
Voor Vakschool Nimeto is het belangrijk om door het 
hiervoor genoemde projectboek en door zulke presentaties 
als die voor de Knippenbergprijs bij een groot publiek onder 
de aandacht te brengen, waartoe zij als vakopleiding met 
hun studenten in staat zijn. De aanwezige 
vertegenwoordigers van Nimeto hebben in dit opzicht een 
drukke en vruchtbare  middag gehad tot op het niveau van 
het bisdom aan toe. De verwachting is gerechtvaardigd, dat 
dit zeker tot nieuwe opdrachten zal leiden.  
We hebben de prijs niet gewonnen, dat klopt. Het is ook 
niet erg en in feite getuigd het van een sportieve instelling, 
wanneer je kunt accepteren, dat de ander gewoon net iets 
beter is. Dat geldt zonder meer voor Heemkunde Boxtel, 
een terechte winnaar. Maar met de juiste instelling kan ook 
een verliezer tegelijkertijd een winnaar zijn. 
 
Adrie 
 
 

Inleveren kopij volgende Plekbord 
vóór 10 december a.s. 

 
 
Ingezonden: “De Mandenmaker” 
 
Prachtig, de mandenmakerexpositie. “Wie het verleden niet 
eert, is het heden niet weerd”,aldus Bredero. 
Echter we mogen niet vergeten de schrijnende 
arbeidsomstandigheden, waaronder de mandenmakers 
moesten werken. De zwaarte van het beroep, 
de lage lonen; de grote tegenstelling rijk/arm in de jaren 
twintig, dertig en veertig van de vorige eeuw. 
Bij mij blijven in herinnering de woorden in de 
gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlijmen 
gesproken ( 1953) door het raadslid dhr. Wijkmans (alias: 
Hanneske van Saar): “Ik breng mijn kinderen liever naar 
het kerkhof, dan dat ze mandenmaker worden”. 
                                                                                         
C.P. Blaauwhof 
 

 

2e  Bijeenkomst Werkgroep  
Sterrenkunde Heusden (WSH). 
 
Op 12 november  j.l. was de 2

e
 bijeenkomst van de 

Werkgroep Sterrenkunde Heusden. Het motto van de 
werkgroep is "Oog voor de Ruimte om ons Heem". De 
presentatie “Optiek en Telescopen” was bedoeld om inzicht 
te geven in de vele verschillende mogelijkheden van de 
door de eeuwen heen uitgevonden optische instrumenten 
om sterren en planeten waar te nemen. Om 20.00 uur werd 
gestart met de presentatie.  
Door Chris Derks werd met behulp van dia‟s een overzicht 
gegeven van het ontstaan van de moderne telescopen: van 
Galileï tot nu. Ook de tegenwoordig ingenieuze combinatie 
van spiegels in reuze telescopen kwam aan de orde. Veel 
optische elementen zoals spiegels, prisma‟s en oculairen 
werden uitgelegd en tentoongesteld. Zie foto. Daarnaast 
waren er enkele leden die een telescoop hadden mee 
genomen, om een en ander in het echt te laten zien.  
 

 



 
 
Na de pauze werd een indrukwekkende film vertoond van 
de Hubble Telescoop, die nog steeds actief is en in een 
baan om de aarde draait buiten onze dampkring. De 
spiegel heeft een diameter van 240 cm. De naar de aarde 
gezonden beelden en gegevens worden verwerkt in centra 
in de Verenigde Staten en Europese landen. 
Indrukwekkend waren de Hubble-beelden van de inslag 
van brokstukken van de komeet Shoemacher – Levy in de 
bovenste gaslagen van de planeet Jupiter in het jaar 
1992. De voorzitter vulde aan dat hij op het tijdstip van 
de inslag bij sterrenwacht Halley dit drama van deze 
komeet had waargenomen. Na de inslag waren er donkere 
gaten in het wolkendek van de planeet Jupiter zichtbaar. 
Reny van Bokhoven gaf een mooi boek in bruikleen over 
de Piramides van Egypte en de veronderstelde verbinding 
/ verwijzing naar het sterrenbeeld ORION. Opnieuw een 
prachtig exemplaar voor onze uitleen van sterrenkundige 
materiaal. Reny, Hartelijk bedankt!     

De volgende bijeenkomst is op maandag 10 december a.s. 
en start een half uur vroeger: dus om 19.30 uur. Zo 
komen we ook onze jeugdleden tegemoet en wordt het 
niet te laat.  
  
Wil je lid worden,  meld je dan aan via de website 
www.hkkonsenoort.nl en geef aan Chris Derks 
(c.derks1@home.nl) door dat je lid wil worden van deze 
mooie nieuwe werkgroep.  
 
René Esser Voorzitter WSH 
   

 
Knippenbergprijs 2018 

 

Het thema van dit jaar was 
Volksdevotie. De restauratie van 
de kruisweg in de Lambertuskerk 
van Haarsteeg past naadloos 
binnen dit thema en is dan ook 
voorgedragen. Het heeft de 
Knippenbergprijs niet gewonnen, 
maar om een van de drie 
genomineerden te zijn uit een 
record aantal van 19 inzendingen, 
is al een prijs op zich. 
Van het project is door Vakschool 

Nimeto uit Utrecht een projectboek gemaakt, waaraan ook 
onze leden André Schalken en Adrie Verboord een 
bijdrage hebben geleverd. Dit boek is te koop bij het 
secretariaat van onze vereniging voor de prijs van €12,50. 
 

 
Contributie 2019 

De contributie voor 2019 bedraagt €21,- voor incassoleden. 
Dit bedrag zal medio januari worden geïnd. De contributie 
voor niet-incassoleden bedraagt €23,-. Deze leden krijgen 
in het volgende Plekbord een brief met het 
betalingsverzoek en het banknummer van onze vereniging. 
 

 

Ingezonden : Postkaartjes 
 
Van deze postkaartjes heb ik 6 stuks. Ze refereren allemaal 
naar bestellingen van „klanten‟ van Michiel Mommersteeg 
Leerlooierij. Hij woonde in de Meliestraat te Vlijmen. Ze zijn 
gedateerd met stempel uit 1889. Indien er belangstelling 
voor is dan hoor ik dat wel.  
 
M. vr. gr. Hans Mommersteeg. 
 

 
 

 
Ingezonden: oude penningen 
 
Op een internetveiling kwam ik onlangs het volgende 
tegen: 
1787 - Penning 'Ontzet van Heusden door Pruisische 
troepen en boeren op  de patriotten‟, door Jozef Jansz. 
Everts. Voorzijde: Pruisische huzaren en gewapende 
boeren bij de brug naar Heusden. Keerzijde: Palmtak, 9-
regelige tekst en doek - zilver 38 mm 13,81 gram - vijftig 
exemplaren geslagen. De inzet was €100,-, maar de munt 
is verkocht voor €280,- excl. 23% veilingkosten.  
 
Jans Westelaken 
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R.K. Kerk in Vlijmen - 150 jaar  

 

Zondag 25 november jl. 
heeft de Parochie H. 
Augustinus gevierd dat de 
kerk in Vlijmen 150 jaar 
geleden werd 
geconsacreerd.  De eerste 
steen van de St. Jan 
Geboortekerk werd in 1864 
gelegd door bouwpastoor 
Petrus van den Brand. Twee 
jaar later, in 1866 werd ze 
voor de eredienst in gebruik 
genomen. Pas in 1868 werd 
de monumentale 
neogotische kerk die op de 
naam staat van architect 

Henri van Tulder geconsacreerd door de toenmalige 
hulpbisschop van Den Bosch, Mgr. Johannes Deppen. 
Op het einde van de viering is een boek gepresenteerd 
waarin Toine Janssen, ook lid van onze vereniging, de 
lezer niet alleen meeneemt in het verloop van de kerkbouw 
maar vooral ook inzoomt op het feit hoe een dorp van toen 
nog geen 3000 inwoners het voor elkaar kreeg om zo'n 
groot en kostbaar bouwproject met 600 zitplaatsen te 
realiseren. Het boek is voor €10,- te verkrijgen bij Bruna te 
Vlijmen. 
 

 

Mandenmakerexpositie in 2019 
 

In het komende jaar zullen we 
in de heemkamer op 
Mariënkroon weer de 
mandenmakerexpositie 
organiseren en met enkele 
nieuwe thema‟s.  
- Aandacht wordt dan besteed 
aan het maken en het doel van 
granaatmanden, waarvan er in 
de oorlog in Vlijmen e.o. 
honderdduizenden gemaakt 
zijn.  
- Een ander thema is „bamboe 
en rotan‟, het materiaal dat na 

de oorlog het teenhout is gaan vervangen. Het materiaal 
werd gebruikt voor het maken meubels en voor het fijnere 
rietwerk.    
- Ook aandacht voor het leerlooien, dat in de 19

e
 eeuw 

door vele kleine bedrijven in de regio werd gedaan. In de 
20

e
 eeuw kenden we alleen nog de leerlooierij van „Van 

Wagenberg Festen‟. Voor dit onderwerp hebben we de 
ondersteuning van museum De Looierij in Dongen. 
 

Monumentmomentje 
 
Fiets je toevallig eens door de Lijsterbesstraat in 
Nieuwkuijk, zie je in het aangrenzend plantsoen een sokkel 
met daarop dit meewarig kijkende leeuwtje. Op zijn buik 
een bord met het jaartal 1895, Een getuige van een stukje 
geschiedenis van Nieuwkuijk. Met de komst van ons 
Koninkrijk werden Nieuwkuijk en Onsenoort  in 1811 
samengevoegd tot een zelfstandige gemeente die tot 1 mei 
1935 heeft bestaan. Daarna werd deze gemeente door 
Vlijmen geannexeerd en in 1997 ging die gemeente op 
haar beurt op in de fusiegemeente Heusden.  
Het dorpsbestuur vergaderde aanvankelijk in de raadkamer 
die zich meestal in een woonhuis van een van de leden 
van dit bestuur bevond. In 1827 kreeg Nieuwkuijk een 
echte vaste raadkamer in een pand waarin de raadkamer 
en tevens het schoolhuis konden worden ondergebracht. 
Hiervoor werd in 1827 een huis, erf en hof gekocht van 
Johanna de Raad, echtgenote van Adriaan de Hoog. Tot 
1895 bleef dit pand de zetel van het gemeentebestuur van 
Nieuwkuijk & Onsenoort. 
In 1894 werd besloten 
tot de bouw van een 
nieuw raadhuis. Na de 
openbare inschrijving 
van 22 december 1894 
werd de bouw gegund 
aan de laagste 
inschrijver Michiel 
Drijvers uit Helvoirt, voor 
een bedrag van f 3.286,-. 
Op de top van de gevel 
werd kreeg het leeuwtje 
een prominente plaats 
en bleef daar tot de 
sloop van het pand in 
1971. Het aanschouwde 
daar alle belangrijke 
gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld het eerste werkbezoek 
aan Nieuwkuijk van baron van Voorst tot Voorst als 
Commissaris van de Koningin van Brabant op 20 augustus 
1898 en zag hoe deze door een erewacht van 15 ruiters 
naar het nieuwe raadhuis werd begeleid om daar te worde 
ontvangen door o.a.  Joseph, Willem en Arnold de la Court. 
Of  hoe kastelein Loeff in 1902 in de raad probeerde te 
komen door kiezers  rijkelijk van drank te voorzien. De 
komst van de Franse paters op Onsenoort. De klachten 
over de gedwongen winkelnering van Piet Notten. Het 
kleurrijk bestuur van wethouder Mostermans  en nog veel 
meer, tot uiteindelijk samenvoeging met Vlijmen en de 
afbraak van het raadhuis in 1971. 
Als dit leeuwtje zou kunnen praten zou het heel wat 
sappige verhalen kunnen vertellen. Helaas zullen we het 
moeten doen met zijn aanwezigheid als laatste deel van 
een verdwenen monument. 
 
Nico Dircksens 

 

 



“Sprokkels uit de geschiedenis  
van Hedikhuizen”  

 
Door Truus Pelders - van Haren. 

 
Het boek wordt uitgegeven in kleur met een harde kaft, 
heeft vijfenzeventig pagina‟s en bestaat uit vier 
hoofdstukken:  
1. Geschiedenis, 2. Kerk en Parochie, 3. Maas en Water en 
4. Mensen.  
Ik ben in 1949 geboren in Hedikhuizen, aan ‟t Heleind, 
waar nu het “schrikhek” staat, gezien vanaf de 
Ophovenseweg. Dit huisje, toenmalig huisnummer C78, is 

afgebroken en stond naast 
het geboortehuis van mijn 
vader, ofwel het huis van 
mijn opoe en opa van 
Haren op toenmalig 
huisnummer C80. In 1958 
zijn we met ons gezin naar 
de Lambertusstraat 8 
verhuisd. In 1971 ben ik 
getrouwd in de kerk van 
Hedikhuizen. Nu woon ik al 
45 jaar in Elshout. Dit is de 
geschiedenis van 
Hedikhuizen,  opgetekend 
door verhalen van mijn 
vader Piet van Haren 

(geb.1918). Ik ben ermee begonnen rond 1967 en heb 
sindsdien alles verzameld wat ik tegenkwam, met name uit 
de boekjes „Met Gansen Trou‟ van de oom van mijn vader, 
Toon van Haren (geb.1881). Hij was vanaf het begin lid van 
de Heemkundekring en heeft veel bewaard en 
doorgegeven. Ik ben er trots op dat ik mede door mijn 
vader en zijn oom dit verhaal heb kunnen opschrijven.  
 
U kunt dit boek bestellen via: 
sprokkelshedikhuizen@gmail.com of  

0416-375260. Bestelt u vóór 30 november a.s., dan betaalt 
u € 19,95 per boek. Nà deze datum zal de prijs € 24,95 
bedragen en is de oplage beperkt. 
Uitlevering van het boek zal rond de jaarwisseling 
plaatsvinden op basis van bestelling en betaling. 
 

 

Zoekt u nog een leuk cadeau? 
 

 Voor pakjesavond of voor onder de kerstboom, dan moet u 
zeker eens naar onze website gaan: 
www.hkkonsenoort.nl en klik dan op webwinkel. Daar 

vind je een grote keuze aan boeken over heel veel 
onderwerpen betreffende ons heemgebied.  
Ook kunt u terecht voor een van onze boeken bij 
boekhandel Sikkers in Drunen, waar ook een mooie 
selectie van onze boeken te vinden is (rechts achter in de 
winkel).  
 

 
Het heemkundehoekje bij boekhandel Sikkers in Drunen 

“Vliegtuigcrashes ‟40-„45 in  
Midden-Brabant” 

 

Door onze vereniging is 
onlangs het boek 
uitgegeven, dat het 
levenswerk van Pouwel 
Pouwels (1932-2015) uit 
Elshout is. Het is het 
resultaat van vele jaren 
speurwerk en behandelt 
zeer gedetailleerd de 
tweeëndertig 
vliegtuigcrashes tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
in het gebied tussen 
Geertruidenberg en ‟s-
Hertogenbosch.  

In dertig hoofdstukken komen alle in Midden-Brabant 
neergestorte bommenwerpers, jachtvliegtuigen en 
zweefvliegtuigen, Geallieerd zowel als Duits aan bod. Er is 
aandacht voor de aard van de crash, de oorzaak, de 
nasleep en de menselijke kant. Het boek is geïllustreerd 
met meer dan 150 foto‟s die, voor een groot deel, nog nooit 
eerder in boekvorm zijn verschenen. Tevens een inlegvel 
met de exacte locaties van de neergekomen vliegtuigen. 
Het boek vertelt het verhaal van vliegtuigbemanningen die 
iedere keer weer hun leven in de waagschaal stelden en 
burgers die hen, ook met gevaar voor eigen leven, hielpen 
ontsnappen. Dit boek maakt weer eens duidelijk hoe fel de 
luchtoorlog was in de jaren 1940 tot 1945 en hoeveel 
slachtoffers er daarbij vielen. Kortom, het is een uniek 
document voor eenieder die geïnteresseerd is in de 
(lucht)oorlog of in de lokale geschiedenis. Het boek met 
een mooie harde kaft kost €15,- en is verkrijgbaar bij de 
boekhandels Sikkers in Drunen en Plantage in Waalwijk of 
te bestellen bij het secretariaat 
 

 

Vrijwilligersmiddag 
 

Op vrijdag 28 december is er een bijeenkomst bij de 
kerststallententoonstelling in de kasteeltoren van 
Mariënkroon. De mandenmakerexpositie is dan ook 
geopend. Aanvang 14.00 uur. 
De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal gehouden worden op 
zaterdag 26 januari in het Patronaat te Nieuwkuijk.  
Alle vrijwilligers krijgen nog een uitnodiging. 
 

 

De geschiedenis van Joden en Heusden 
 

In het komende voorjaar zal onze vereniging een aantal 
activiteiten organiseren met het thema „De geschiedenis 
van Joden en Heusden‟.  
1. Op dinsdag 12 maart 2019 zal er èn in Nieuwkuijk èn in 
Vlijmen een zogenaamde Stolperstein (struikelsteen) 
gelegd worden door de Duitse kunstenaar Gunther 
Demnig. In twintig jaren heeft hij in heel Europa duizenden 
messing herinneringsstenen gelegd voor huizen waar 
voornamelijk Joodse slachtoffers van WO II woonden, die 
tijdens de oorlog in opdracht van de Duitsers zijn opgepakt, 
naar concentratiekampen zijn gedeporteerd, alwaar ze zijn 
vermoord. Bij het project zullen enkele klassen van 
basisscholen worden betrokken.  
2. In het voorjaar zullen we ook met hetzelfde thema een 
tentoonstelling organiseren die dan te zien is in de 
bibliotheken van Vlijmen, Drunen en Oudheusd en.  
3.Ook zal dan het boek van Bert Meijs „Cis Suijs, de 
geschiedenis van een Vlijmense verzetsstrijdster‟ 
verschijnen 

mailto:sprokkelshedikhuizen@gmail.com


 
 
Expositie „Lips Automuseum Drunen‟ 

 

In de afgelopen maand 
organiseerden we de 
expositie over het „Lips 
Automuseum‟ in de 
bibliotheek in Drunen. De 
expositie kreeg heel veel 
belangstelling en de 
samenstellers hielden er 
een gastenboek aan over 
met mooie reacties. Van de 
expositie is een 
kleurenfotoboek gemaakt 
op een formaat van 30x30 

cm, waarvan het eerste exemplaar door Walther de Munnik 
is overhandigd aan Max Lips jr, de oudste zoon van de 
familie Lips. Het boek kost €15,- en is verkrijgbaar bij 
boekhandel Sikkers in Drunen.  
 
. 

Lezing „De bouwgeschiedenis  
van de Sint-Jan‟ in Den Bosch 

 

Op dinsdag 12 december is Ronald Glaudemans de gast 
om een lezing te verzorgen met het thema „De Sint-Jan te 
‟s-Bosch. Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-
1550‟. Hij doet dit in de zaal van De Remise, Grotestraat 
267 te Drunen. De aanvang is 19.30 uur en de entree is 
€4,- incl. kop koffie/thee bij binnenkomst. Aanmelden is 
gewenst en dat kan bij het secretariaat: 
bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995. 

 
Ronald Glaudemans studeerde aanvankelijk 
stedenbouwkunde en raakte vanaf 1983 betrokken bij de 
toenmalige Bouwhistorische en Archeologische Dienst van 
de gemeente 's-Hertogenbosch, waar hij zich kon 
bekwamen tot allround bouwhistoricus. Hij stond aan de 
wieg van het Bossche onderzoeksbureau BAAC. Vanaf 
2009 is hij gemeentelijk bouwhistoricus in ‟s-
Hertogenbosch en publiceerde over bouwhistorisch 
onderzoek en speciaal over de Bossche Sint-
Janskathedraal.   
Deze kathedraal behoort behalve tot de grootste kerken 
van de Nederlanden ook tot de rijkst gedecoreerde kerken. 
Niet alleen de hoeveelheid bouwsculptuur is opmerkelijk, 
ook de originaliteit en de kwaliteit valt op. Veel van de 
bouwsculptuur van het exterieur is bij restauraties 
vervangen, maar in tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht is veel van het authentieke beeldhouwwerk 
bewaard gebleven. Ronald Glaudemans relateert alle 
middeleeuwse sculptuur van de Sint-Jan aan de 

bouwgeschiedenis. Hierdoor is een interessante 
wisselwerking ontstaan tussen zijn met 3D-illustraties 
uitgewerkte bouwhistorisch onderzoek en de ontwikkeling 
van de bouwsculptuur, waardoor het beeldhouwwerk nu 
nauwkeuriger is te dateren. Op 18 april 2017 promoveerde 
hij met dit onderzoek aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen.  
 

 
AGENDA 

 
Zondag 2.12 Expositie Mandenmakerij 

Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op 
Mariënkroon. 

 
Zondag 9 december Dorpswandeling Nederhemert 

Door Bart Beaard. Vertrek om 10.00 uur bij de speeltuin. 
 

Dinsdag 11.12 Lezing ‘Bouwgeschiedenis en 
bouwsculptuur van de Sint-Jan te ’s-Bosch’. 

         Door Ronald Glaudemans in De Remise te Drunen. 
 

Zondag 16.12 Dorpswandeling Nieuwkuijk 

Door Henk Roestenburg. Vertrek om 10.00 bij de 
Emmamolen in Nieuwkuijk. 

 
De dorpswandeling Nieuwkuijk wordt gedaan met het 

mooie fotoboek, dat voor €13,50 te koop is op de ochtend 
van de wandeling, bij Sikkers in Drunen en bij 
speelgoedwinkel Van de Ven op de Vliedberg. 
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e
 Kerstdag Expositie Mandenmakerij 

Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op 
Mariënkroon 
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