Plekbord
informatieblad van Heemkundekring Onsenoort

Beste lezers,

Colofon

Na de stormachtige maand januari is het nu wat meer winters. Schaatsen zit er (nog) niet
in, maar wie weet. Ook carnaval is weer achter de rug en de dagen worden gelukkig weer
merkbaar langer. Laat het voorjaar maar komen. Natuurlijk zit onze Heemkundekring ook
niet stil. We hebben voor u weer diverse wandelingen en een mooie lezing over onze
dagelijkse kost. In onze heemkamer, boven in de toren van Abdij Mariënkroon, kunt u gaan
genieten van de vernieuwde mandenmakers expositie. Zeker een bezoekje waard.
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Onze winnaars van de afgelopen HOHS-dag kregen op zaterdag 11 november jl. een VIP
rondleiding op Mariënkroon onder leiding van Johan van den Ossenblok, Rini Wouters en
ondergetekende. De familie Van Wijk, bestaande uit onze vicevoorzitter en 10 familieleden,
werd in de “Heemunit” ontvangen met koffie, thee, fris, gevulde koeken en zelfs
pepernoten, het had er alle schijn van dat de goedheiligman al langs geweest was.
Nadat iedereen aan tafel had plaatsgenomen deed Sibiel van Haastrecht namens de
Focolare beweging haar verhaal over waar Focolare voor staat en over hun rol als huidige
eigenaar van het terrein. Daarna ging de rondleiding van start, waarbij zij ons de toegang
naar de kelders van de Abdij met de diverse ruimtes verschafte. Deze ruimtes, die in de
Tweede Wereldoorlog dienst deden om 1600 vluchtelingen uit de omgeving te huisvesten
vanwege het oorlogsgeweld, waren geheel gerenoveerd en bieden vandaag de dag de
mogelijkheid voor het houden van diverse creatieve workshops. Eenmaal bovengronds,
kwamen we door de kapelgang, waar tegenwoordig een permanent museum over de
geschiedenis van paters
gevestigd is. Bij de nog
altijd indrukwekkende
kloosterkapel was sinds
kort ook een kinderkapel
ingericht, speciaal ter
nagedachtenis aan
overleden kinderen.
Hierna namen we
afscheid van Sibiel en
gingen we naar de toren
waar boven in de
Heemkamer de jaarlijkse
kerstkaarten tentoonstelling van Rini in de maak
was. Op de spannende
zolder zagen we allerlei
heemkundige attributen, het klok mechanisme en zo te zien ook sporen van recentelijk
gezaag en getimmer om de toren beter te isoleren. Klopgeesten hebben we dit keer
gelukkig niet gehoord. Eenmaal beneden, waagden wij ons in het oudste gedeelte van de
toren waar de gewelven en voormalige schietgaten nog te zien zijn uit de tijd dat de toren
nog dienst deed als verdedigingswerk.
Buiten ging de rondleiding verder naar de Mariakapel en de diverse monumenten op het
terrein, waarna we weer terug keerden naar de “Heemunit”. Daar werden nog wat
pepernoten naar binnen gewerkt waarbij ondergetekende het e.e.a. over de
archeologische projecten en bijbehorende vondsten uit ons heem vertelde.
Bij het afscheid nam Gien van Wijk namens zijn familie het woord om ons hartelijk te
bedanken voor de zeer deskundige en leerzame rondleiding. En uiteraard konden wij, als
leden van de Educatie Commissie, daarop zeggen dat we het graag hebben gedaan.
Martijn van de Wiel

Column
Losgebroken
Wellicht hebben jullie ook iets mee
gekregen over de lotgevallen van
Hermien? De koe, die het niet zag
zitten om een roemloos einde in het
slachthuis te ondergaan, na in haar arbeidzame leven
menig Joris Driepinter van de nodige mineralen te hebben
voorzien? Zo zien we maar dat een zekere eigenzinnigheid
op het juiste moment tot eigen voordeel kan strekken. En
Hermien leefde nog lang en gelukkig….
De meesten van ons zullen het beeld wel herkennen van
een losgebroken koe. Dan was het toch vooral een heel
groot en sterk beest, dat alleen met een tactvol optreden
van de boer weer in het gareel te krijgen was. Nog
beangstigender dan een uitgebroken koe was een op hol
geslagen paard. Ook dat heb ik een paar keer gezien,
maar gelukkig wel altijd van een veilige afstand. Maar wat
moet de betreffende voerman doodsangsten hebben
uitgestaan, wanneer zijn paard er vandoor ging met zijn
hele 1 pk.
Maar goed, dit zijn herinneringen aan losgebroken grote
dieren en die hadden we thuis niet. Maar niet alleen grote
dieren gaan er wel eens vandoor, ook kleinere beesten,
zoals konijnen, willen zo nu en dan wel eens iets meer zien
van de wijde wereld, dan alleen dat ene hok van beperkte
omvang. Ze hadden dan vaak met Hermien gemeen, dat
deze drang het sterkst was, wanneer „de reis naar de
andere wereld‟ op het punt van vertrekken stond, vaak zo
tegen de kerstdagen. Wij hadden thuis dus ook konijnen en
somtijds ook niet weinig. Met het vangen van ontsnapte
langoren heb ik dan ook de nodige ervaring opgedaan.
Ervaring, die ik duidelijk nog niet had bij mijn eerste
herinnering aan konijnen. Dat was de keer, dat ik met een
vermoede „moeier‟ op pad gestuurd werd naar een
konijnenhouder in de buurt, die over een ram scheen te
beschikken. Die kon je herkennen aan zijn „pinneke‟, maar
waarvoor dat pinneke diende, dat is er toen nog niet bij
verteld. Afijn, de twee konijnen bij elkaar gezet om „het‟ tot
stand te brengen. Maar in plaats van „het‟ vochten ze
elkaar de tent uit. Bleek ik met een ram naar een ram
gestuurd te zijn en daarvan gaan konijnen echt niet snel
vermenigvuldigen.
Maar dit stukje gaat over ontsnappen en weer vangen en
daarmee heb ik zoals gezegd dus wel wat ervaring. Alles
wat getimmerd werd, was immers van gevonden materiaal,
of het nou hout of gaas was. Kwalitatief dan ook vaak
onder de maat en die konijnen hadden dat, wat mij betreft
nét iets te vaak, snel door. En gingen er dan natuurlijk
vandoor. Maar ik kan me niet herinneren, dat we er wel
eens een niet hebben kunnen terug vangen.
Is dit nou heemkunde? Ik denk het wel. Het was de
normaalste zaak van de wereld, dat beesten gehouden
werden. Honden en katten, die vrij over de dam liepen en
hun eigen kostje scharrelden. Maar vooral een varken voor
de slacht, kippen voor de eieren (eerst) en konijnen voor
een lekker stukje vlees.
Adrie
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Dagexcursie naar Leuven
De dagexcursie gaat dit jaar op zaterdag 9 juni naar de
Belgische stad Leuven. In het volgende Plekbord komt over
deze excursie meer informatie.

Mandenmakerexpositie

Momenteel is een werkgroep druk doende om in onze
heemkamer de „Expositie Mandenmakerij 2018‟ in te
richten. De basis van de expositie is de mandencollectie,
die bestemd was voor het beoogde mandenmakermuseum
van de vroegere gemeente Vlijmen. Aanvullend zijn
informatie- en fotopanelen gemaakt die alle facetten van
het mandenmakerambacht en de mandenmakerijen onder
de aandacht brengen. De expositie is aangevuld met een
prachtige fotocollectie en met kunstwerken van Haarsteegs
vlechtkunstenaar Ad van Heist. De expositie is van 13.001700 uur geopend op de zondagen 18.3, 25.3, 2.4, 8.4,
15.4 en 21.5.

Op zoek naar…
.
Zoals jullie misschien wel weten, zijn wij bezig met een
onderzoek naar de glazenier Anton van Hest uit Vlijmen.
Tevens zijn wij een publicatie aan het voorbereiden voor
het themanummer van 2018 van Met Gansen Trou.
Bij een van de kinderen van Anton van Hest vonden we
een bedankje (zie foto) voor de illustraties van een
communieboekje in 1954.

Monumentenmomentje
Wandelend door het centrum van Drunen komt u langs het
in 1940 gereedgekomen gemeentehuis, naar een ontwerp
van Edmund Nijsten in de stijl van de Delftse school. Kijkt u
langs de gevel met zijn monumentale ingang omhoog, dan
ziet u de tijd. Geen klok maar een zonnewijzer in een
tegeltableau van terracotta en opgesierd met de tekens van
de dierenriem en het jaartal 1939. Dit tableau is
vervaardigd door Toon Ninaber van Eyben. Ik herinner mij
uit de begintijd dat ik in dit gebouw mijn werk deed, dat het
wel eens voorkwam dat de gemeentesecretaris
controleerde of de ambtenaren wel op tijd op kantoor
verschenen. Zo niet, dan wees hij naar de andere kant van
het plein, naar de klok op de kerktoren, waarop de
betreffende ambtenaar opmerkte, dat die klok nooit de
goede tijd aangaf (wat vaak ook het geval was). Gelukkig
kwam de secretaris niet op het idee om naar de
zonnewijzer te verwijzen.
Het gemeentehuis is in de oorlog ernstig beschadigd
geweest en kon pas in
1950 weer in gebruik
worden genomen.
Eind 70er jaren werd
het te klein en werd tot
uitbreiding besloten.
Jan de Jongh, een
coryfee van de
Bossche school werd
ingehuurd en deze
ontwierp een aanbouw
in deze bijzondere stijl. De gemeenteraad vroeg zich af of
zo‟n moderne aanbouw wel paste bij het bestaande
klassieke gebouw. Het antwoord was: “Beschouw het als
een getypte brief (de aanbouw) met een ouderwetse
handtekening eronder (het bestaande gebouw). De raad
vond dit een goede interpretatie en de aanbouw werd
aanbesteed aan Aannemingsbedrijf Gebr. De Wit. De
Jongh ontwierp het interieur als een open werkruimte
(kantoortuin). Helaas was dat een minder goed idee. De
constructie maakte dat als je aan iedere zijde een raam
open zette, de papieren van je bureau het
Raadhuisplein op waaiden, wat uiteraard niet erg handig
was. Bovendien stonden de steunpilaren niet allemaal op
de meest ideale plek. Met tussenwandjes en wat kleine
aanpassingen werd hier echter een oplossing voor
gevonden, zonder afbreuk te doen aan de bijzondere stijl
van het gebouw. Weliswaar vonden in verband met de
behoefte aan flexwerken en met de samenvoeging nog wat
aanpassingen plaats, maar de typische Bossche stijl is ook
nu in het gebouw nog steeds waar te nemen.
Het gebouw is langzaamaan zijn functie als huis van de
gemeente aan het verliezen. Hopelijk vindt het een goede
nieuwe invulling zodat het nog lang zijn functie als centrum
van Drunen zal behouden en de zonnewijzer nog lang het
symbool mag zijn van het verstrijken van vergankelijkheid.
Nico Dircksens

Misschien is onder de leden iemand die nog in het bezit is
van dit communieboekje, we zouden graag hiervan foto‟s of
een kopie willen maken.
Alvast bedankt, met vriendelijke groeten
Eli en Dinie Maas

Cursus „Geschiedenis van Brabant‟
In het vorige Plekbord
schreven we over onze
plannen om een cursus
„Geschiedenis van Brabant‟
te organiseren. Inmiddels
hebben wij hierover
uitgebreid contact gehad met
historicus Jan van
Oudheusden en hij is bereid
om deze cursus in het najaar
voor onze verenging te
geven. Het gaat dan om 5
avonden met 3 blokken van
45-50 minuten voor een groep van maximaal 30 cursisten.
De cursus wordt gegeven in het d‟Oultremontcollege te
Drunen. Geïnteresseerden kunnen zich melden per mail bij
het secretariaat en een cursusprogramma wordt dan
toegestuurd.

Veerkracht
Op 24 maart verschijnt het boek „Veerkracht‟ van Geke van
de Merwe, oud-redacteur van het Nieuwsblad voor het
Land van Heusden en Altena. Het boek gaat over dit
legendarische weekblad dat na 116 jaar stopte, over de

verdwenen drukkerij/zetterij Veerman in Heusden en
Heesbeen en over Rivieren Pers. In het volgend Plekbord
komt meer informatie over deze boekuitgifte.
Van Geke, ook lid van onze vereniging, verscheen in 2015
het boek „Drunen ontsnapt aan massamoord‟.

Lezing Ton Duffhues, “Onze dagelijkse
kost en de waarden van voedsel”.
Op donderdag 15 maart is Ton Duffhues onze gast om een
lezing te verzorgen met als thema ‟Onze dagelijkse kost en
de waarden van voedsel‟. Hij doet dit in de zaal van “Het
Oude Tramstation”, Heusdenseweg 16 te Elshout. 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.
Ton Duffhues is directeur van het
Atelier Waarden van het Land en
specialist Landbouw en
Samenleving bij de ZLTO. Hij is
auteur van o.a. „Moderne
Boerenwijsheid. Inspiratiebron
voor een duurzame samenleving‟
en „Wie wil er nog boeren in
Nederland‟. De lezing is bestemd
voor burgers en boeren.
“Laat me je bord zien, en ik vertel je hoe je verbonden bent
met de boeren als producenten van voedsel”. Ton Duffhues
gaat in zijn lezing in op de geschiedenis van de relatie
tussen de productie en consumptie van voedsel, tussen dat
wat de boeren en tuinders produceren en de dagelijkse
kost van consumenten. Voedsel en gezondheid staan
hoger dan ooit op de lijst van populaire actuele
onderwerpen. Iedereen eet elke dag en dat zorgt ervoor
dat we het allemaal vanzelfsprekend vinden en dat we ons
de waarden van voedsel nauwelijks realiseren. Ton
Duffhues neemt u op interactieve wijze mee terug naar de
tijd van uw grootouders en hun dagelijkse kost en van
daaruit naar uw eten van vandaag en morgen. Hij laat zien
dat de aard en ontwikkeling van het boerenbedrijf in uw
omgeving in zekere zin de spiegel is van wat er bij u in het
boodschappenmandje en op het bord ligt. Duffhues: “We
hebben het maar al te vaak over het
wereldvoedselprobleem in het algemeen en ver weg, voor
mij begint het dichtbij huis, bij de vervlechting van de
productie en consumptie van voedsel”.

Ingezonden
Drie scheepvaartsluizen tussen Rijn en Maas.
Enkele weken geleden schreef het Brabants Dagblad een
mooi artikel over de hoge waterstand van de Waal. Daarin
werd terecht niet gerept over de Maas, want die stond op
gewoon peil. Ons Heem heeft er toch wat mee te maken.
Want waar komt het water in onze rivieren vandaan.
Omstreeks 1900 zijn zoals bekend de rivieren uiteen
gevlochten, de Maas los van de Rijn. Iedere rivier heeft een
zogenaamd stroomgebied, al het overtollig water gaat naar
de rivier toe en stroomt naar beneden. Het water is
afkomstig van regen, sneeuw of smeltend ijs.
Het stroomgebied van de Rijn ligt grotendeels in
2
Zwitserland en Duitsland, de oppervlakte is 185.000 km ,
en de lengte van de Rijn is 925 km. Het stroomgebied van
2
de Maas is maar 36 000 km en de lengte van de rivier is

Het Meetstation Heesbeen van Rijkswaterstaat
vlakbij Jonkerfris

toch nog 925 km. Ter vergelijking: ons land heeft een
2
oppervlakte van 41.000 km .
Bovenstaande betekent in de praktijk dat de Rijn en de
Maas hoger en/of lager van elkaar kunnen staan en dat
ook werkelijk dikwijls doen.
Om scheepvaart tussen beide watersystemen mogelijk te
maken, zijn 3 sluizen gemaakt, eveneens rond 1900, en
inmiddels ook al gemoderniseerd. Het gaat hier om de sluis
bij Andel, bij St. Andries en in het Maas-Waalkanaal bij
Weurt en Heumen.
Nederland en alle ons omringende landen hebben een
intensieve samenwerking op het gebied van
waterbeheersing. Overal in de genoemde rivieren worden
waterstanden en waterhoeveelheden gemeten. Zo komt
het ook dat de al genoemde hoogwaterstand in de Waal al
meer dan een week vooraf aangekondigd was.
In ons Heemgebied staat een meetstation van
Rijkswaterstaat, een leuk gebouwtje als een kapel in het
talud van de Bergsche Maas tussen de brug en Jonkerfris.
Dat heet het Meetstation Heesbeen
Rinus de Koster

Agenda
Zondag 25 februari: Wandeling Vlijmens Ven
Vertrek om 10.00 uur bij parkeerplaats bij de Venkantbrug.
Zondag 4 maart: Wandeling Baardwijkse Overlaat
Vertrek om 10.00 uur bij Steegerf in Drunen
Donderdag 15 maart: Lezing Ton Duffhues ( zie Plekbord )
Begint 19.30 uur in „Het Oude Tramstation‟ in Elshout
Zondag 18 maart: Dorpswandeling Drunen
Vertrek om 10.00 uur op het Raadhuisplein.
Zondag 18 maart: Mandenmakerexpositie ( zie Plekbord )
In de heemkamer op Abdij Mariënkroon van 13.00 tot 17.00 uur
Zondag 25 maart: Dorpswandeling Vlijmen
Vertrek om 10.00 uur bij Hotel Prinsen.
Zondag 25 maart: Mandenmakerexpositie ( zie Plekbord )
In de heemkamer op Abdij Mariënkroon van 13.00 tot 17.00 uur
Maandag 2 april: Dorpswandeling Nederhemert
Vertrek om 10.00uur bij de speeltuin Nederhemert

Mooiste Brabantse woord: Dèganogal
Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website “Hallo Heusden”.
De tekst is van Annelies van der Sanden en Ad van Kessel maakte de foto’s.

Een dialectevenement, wat moet je je daar bij
voorstellen? Het bleek een vermakelijke en
interessante avond voor een zaal vol Brabanders,
lekker onder ‘mekaore’.
Speciaal programma
Heemkundekring Onsenoort organiseerde eerder
dergelijke avonden met als belangrijkste spreker Yoïn
van Spijk, een zevenentwintigjarige taalkundige die zijn
publiek geroutineerd weet te boeien. Verdere optredens
worden verzorgd door zanger Legs Boelen uit
Nieuwkuijk, Joep Trommelen uit Waalwijk en Adrie
Verboord uit Vlijmen. “Het programma is speciaal voor
deze avond samengesteld” vertelt de voorzitter.
De juiste toon
Legs Boelen weet met zijn warme stem en tongval te ontroeren en zet daarmee meteen de juiste toon.
“Nieuwkuijk zo smerges, dè ziede nerges, dè rukte, dè hurde, dè vülde nerges, Nieuwkuijk, wè zedde
moi”. Ook met “es ‟t spokt in ‟t Vlijmens Ven” krijgt hij de handen op elkaar.
Beschaafd of plat
Dan gaat Yoïn met de toehoorders door de geschiedenis, startend 2000 jaar geleden, als „wij allemaal‟
nog Germaans spreken. Door de eeuwen heen, splitst deze taal zich op in drie hoofdgroepen: Friezen,
Franken en Saksen. Deze bevolkingsgroepen hebben weinig contact met elkaar en verstaan elkaars taal
ook niet meer. Zo‟n 500 jaar geleden komt daar verandering in en komt er behoefte aan een
eenheidstaal. Deze ontwikkelt zich daar waar de elite het voor het zeggen heeft, in Holland. Als het
Algemeen Beschaafd Nederlands zich begint te laten gelden, zorgt dit ook meteen voor een
statusverschil, want het dialect, de moedertaal waarin men tot dan toe opgroeide, wordt als minder
beschaafd of boers gezien.
Tweetaligheid
Terwijl het dialect, en de vele variaties daarin,
toch zulke mooie en soms zelfs ingewikkelde
talen zijn. Yoïn laat met voorbeelden zien, dat
daarin zelfs nog gebruik wordt gemaakt van
naamvallen. Intussen wil het met dat nieuwe
Nederlands ook nog niet erg vlotten.
Honderdtwintig jaar geleden spreekt nog maar
5% van de bevolking „beschaafd‟. Omdat er
steeds meer verstedelijking optreedt, het vervoer
beter wordt en radio en TV opkomen, groeit de
behoefte aan een gezamenlijke taal die het
saamhorigheidsgevoel aanwakkert. Kinderen
worden steeds vaker in het Nederlands
opgevoed, omdat ouders denken dat dit beter is
voor de toekomst van hun kroost. Nu weten we, dat tweetaligheid ook zeker voordelen heeft. Wie
eenmaal twee talen spreekt, leert makkelijker een derde of een vierde.

Dialect mag weer
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw komt er
een kentering, dialect spreken mag weer en
muziekgroepen als Rowwen Hèze en Normaal
nemen daarin het voortouw. En dat is maar goed
ook, want niet spreken heeft ‘taaldood’ tot
gevolg. De renaissance van het dialect ontketent
nieuw onderzoek en inventarisatie van de vele
dialecten die in Brabant nog gesproken worden.
Het Meertens Instituut houdt zich daarmee bezig.
Maar het vrijuit spreken van het eigen dialect
blijkt toch nog altijd iets minder vanzelfsprekend
te zijn. Onder ‘mekaar’, in de intimiteit van eigen
volk wel, maar voor een zaal ligt het toch anders. Dat merken ook Joep Trommelen en Legs Boelen als ze met
elkaar in gesprek gaan. Maar, zegt Legs, “ik zing gewon gère in ’t Brabants” en dat gaat hem prima af.
Isoglossen
Na de pauze gaat Yoïn verder in op geografische verschillen die optreden in de dialecten in de Langstraat. Het
publiek hangt aan zijn lippen en laat zich graag uitdagen om een in het Nederlands gestelde zin uit te spreken in
het eigen dialect. Zo heeft de een het over kèènder, de ander of kender en een derde vertaalt kinderen met
kijnder. Als je weet waar de isoglossen, oftewel taalgrenzen lopen, dan herken je of iemand uit Ketsheuvel, dan
wel uit Elshout afkomstig is. Ook toont de taalkundige aan, dat de verschillende dialecten steeds meer richting het
Nederlands schuiven, verwateren wordt ook wel gezegd. In de zaal ontstaan spontaan discussies en geroezemoes,
terwijl toehoorders elkaar laten horen hoe hun eigen dialect klinkt.
Met plat praote iemand plat lulle
Adrie Verboord doet een geslaagde poging met zijn in plat
Vlijmens uitgesproken column. Adrie is als kind opgegroeid in
dit dialect. Eenmaal op ’t Moller in Wolluk was dat voorbij.
Daar was hij een boerke met zijn Vlijmense tongval. “Maar”
besluit hij lachend “wij hadden altijd centen en hullie alleen
mar protjes”. Joep Trommelen vraagt nog even door over de
plannen om het dialect van de streek op geluidsdragers vast te
leggen, de enige manier om de taal te bewaren voor de
toekomst.

Woordenboek
Yoïn vertelt dat Marja Kivits bezig is met een
woordenboek van het Vlijmens en Haarsteegs
dialect. Zelf wil hij de grammatica van de
Langstraatdialecten onderzoeken en in
boekvorm vastleggen. Nog een keer luisteren
we naar Legs die met “gij het zon gek effect op
mèn” de zaal aan het zingen krijgt. De
gemiddelde leeftijd der toehoorders is dan ook
zodanig dat voor de meesten het ‘strange
effect’ van Dave Berry nog vertrouwd in de oren
klinkt. Tevreden begeven allen zich naar huis, of
hüs of hoes, om ’t even.

