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Beste lezers,

Colofon

Wat was het heet in de afgelopen maand, maar daar leest u meer over in de column van
Adrie. We gaan weer over naar het vermelden van de vele activiteiten in onze vereniging
die de komende maanden op het programma staan, o.a. een lezing over de Maas door Jan
Nillesen. Nog nooit een keer aan een van onze natuur- of dorpswandelingen meegedaan?
Zeker een keertje doen, als je nog kan. Beslist de moeite waard.
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Op 15 augustus is ons bestuurslid Peter de Jongh
overleden. Met vakantie in Slovenië is Peter
voortijdig ziek naar huis teruggekeerd en kort
daarna in het ziekenhuis in Tilburg overleden.
Peter heeft vanaf 1995 onafgebroken deel
uitgemaakt van het bestuur van onze vereniging.
Zelden op de voorgrond tredend, maar achter de
schermen altijd in de weer voor Heemkundekring
Onsenoort. Wederom een groot verlies voor de
vereniging. In het septembernummer van MGT
zullen we uitgebreid stilstaan bij het overlijden van
Peter en zijn grote verdiensten voor onze
vereniging.
Adrie Verboord
voorzitter

Middagexcursie Engelen
Op zaterdag 13 oktober hebben we onze middagexcursie, waarvoor we dit jaar naar
Engelen gaan. Samen met heemkundekring Angrisa Engelen hebben we een
Dorpswandeling Engelen in voorbereiding, welke begint in het cultureel centrum De
Engelenburcht. In het volgende Plekbord komt meer informatie hierover en ook over de
mogelijkheid tot deelname.

Column
Zomer
Wat een zomer hebben we
gehad! Héél warm en héél droog
en we snappen nu allemaal,
waarom mensen in zuidelijkere
landen ’s middags een siësta
houden. Vaak is ook de vergelijking gemaakt met de zomer
van 1976, die dus ook heel warm en heel droog geweest
moet zijn, maar wie herinnert zich dat nog na 42 jaren?
Nou, ik zelf dus, vanwege mijn werk toen.
Vanaf 1974 werkte ik in Tilburg bij een internationaal bedrijf
met het hoofdkantoor in New York. De zaken gingen niet
zoals gewenst en voor de medewerkers in Tilburg werd
arbeidstijdverkorting aangevraagd en verkregen. Iedereen
ging nog maar een halve week werken. De vrije uren
werden door menigeen vooral aan het water doorgebracht.
Maar het betrof niet álle werknemers. De
automatiseringsafdeling, waar ook ik me toe mocht
rekenen, had geen arbeidstijdverkorting, maar maakte
week na week minstens 20 overuren. In het najaar moest
immers een groot, nieuw computersysteem voor alle
Europese vestigingen worden ingevoerd. Niks de halve
week aan het water liggen, maar dóórwerken, vaak ook in
de weekends. Daarbij waren er ook leidinggevenden, die
ons probeerden te overtuigen van het feit, dat ‘wij toch
maar gelukvogels waren, omdat we niet tijdelijk naar huis
gestuurd werden’. Tsja, het is maar hoe je er naar kijkt,
niet?
Nou hebben we van het werk niet zo veel geleden hoor.
We hadden een betrekkelijk klein team en een grote klus te
klaren, dus dat schept onderling wel een stevige band.
Maar zoals gezegd, de business liep niet zoals het moest
en plotseling kwam vanuit Amerika de simpele mededeling:
‘overwerk wordt niet meer uitbetaald’. Nieuw te maken
overuren niet, maar ook wat al was opgebouwd, werd met
één berichtje in de prullenbak gekieperd. Voor ieder van
ons betekende dat een bedrag van duizenden guldens, dat
je zomaar door de neus werd geboord. Daarover is toen
heel wat ophef ontstaan en de maatregel is vervolgens
grotendeels teruggedraaid. Uiteindelijk ben ik na 38 jaar
heel plezierig te hebben gewerkt hier gewoon met
pensioen gegaan.
Deze persoonlijke gebeurtenis heeft natuurlijk niets met
heemkunde van doen. Maar stel, dat het nou weer 42 jaren
duurt, aleer we weer zo’n bloedhete en gortdroge zomer
krijgen. Wat zouden we ons dan nog van 2018 herinneren,
dat wel met heemkunde te maken heeft? Zal er dan nog
iemand zijn, die zich de opnames herinnert, waarin de Linie
1629 door de droogte zo duidelijk zichtbaar is? Zal er dan
nog iemand zijn, die dankbaar gebruikt maakt van de
nieuwe traplift in de kasteeltoren, waardoor hij / zij toch nog
een expositie kan bezoeken? Zal er dan iemand
terugdenken aan 2018 als het jaar, waarin de GOL-plannen
door Provinciale Staten werden goedgekeurd, met daarin
een belangrijke rol voor de Baardwijkse Overlaat?
Of is dan allang duidelijk geworden, dat de zomers per
definitie heel warm en heel droog geworden zijn? Dat het
klimaat echt veranderd is en dat wellicht het volgende
waarheid is geworden, zoals op een scheurkalender te
lezen is: ‘In 2025 beslaan de Drunense duinen heel
Brabant’.

Proef met het verzenden van
MGT/Plekbord
Met het versturen van deze Met Gansen Trou en Plekbord
doen we een proef met de verzending ervan in een plastic
hoes i.p.v. de papieren wikkel. Ook zijn de adressen
voorgedrukt en zijn er geen adresstickers gebruikt. Uw
reacties op deze proef zijn welkom.

Open Monumentendag
en Nederhemert-Zuid
In het afgelopen jaar hebben wij regelmatig de
Dorpswandeling Nederhemert-Zuid gedaan en telkenmale
staan we voor een gesloten kasteel en/of een gesloten
kerk. Beide zijn wel geopend met Open Monumentendag
op zaterdag 8 september a.s..
Het prachtige kasteel is normaliter niet toegankelijk,
aangezien het gebruikt wordt als kantoor. De moderne
inrichting van de huurder contrasteert met de 14e eeuwse
muren en het unieke Boheemse gewelf in de kelder. Het
kasteel is gratis te bezoeken o.l.v. een gids die een
toelichting geeft op de bijzonder rijke historie van het
kasteel in de Bommelerwaard, haar bewoners, de in 2005
voltooide restauratie en het huidige gebruik. De
rondleidingen duren 45 minuten en starten ieder uur; de
eerste om 10 uur, de laatste om 16 uur. Ook de Hervormde
Kerk aan de Kerklaan is alleen op Open Monumentendag
geopend voor bezoekers. Ter plekke wordt vanaf 10 uur
uitleg gegeven over het indrukwekkende 18e eeuwse
grafmonument en de rouwborden van overleden adellijke
kasteelbewoners (zie foto). De kerk is tot 17 uur gratis te
bezichtigen.

Adrie

Inleveren kopij volgende Plekbord
uiterlijk vóór 15 september a.s.

Het interieur van de kerk van Nederhemert-Zuid

Zuiderwaterlinie

Monumentmomentje

De Zuiderwaterlinie verbindt 11 historische vestingsteden
in Brabant, loopt vanaf Grave tot Bergen op Zoom en is
zo’n 160 km lang. De Linie is vanaf het begin van de 80jarige oorlog in 1568 gebouwd ter bescherming van de
Republiek der Verenigde Nederlanden tegen aanvallen van
vreemde mogendheden. Door samenwerking van o.a.
provincie en 15 gemeenten wordt nu deze Linie gepromoot
met vele activiteiten. Eén van de activiteiten is ‘Henri
wandelt de Linie’ en door gedeputeerde Henri Swinkels is
de Linie inmiddels in een aantal etappes gelopen. Bij elke
etappe zijn lokale gasten uitgenodigd en van onze
vereniging zijn dat geweest: Joke Serraris–Verboord
(etappe Geertruidenberg-Raamsdonk), Bart Beaard en
Annelies van der Sanden (etappe Heesbeen-HeusdenHedikhuizen) en Gien van Wijk (etappe VlijmenCrèvecoeur). Op de foto geeft Gien uitleg over de werking
e
van de Bokhovense Overlaat o.a. aan Henri Swinkels (2
van rechts).
Op zondagmiddag 23 september zijn er in Heusden
festiviteiten wanneer wandelaars vanuit Bergen op Zoom
en Grave De Mars beëindigen. Zie ook:
www.zuiderwaterlinie.nl/ en www.zuideraterliniemars.nl

Ongetwijfeld fietst u wel eens van Heusden naar
Doeveren. U komt dan in Heesbeen langs het dorpskerkje.
Volgens het monumentenregister een éénbeukig
rechtgesloten kerkje dat romano-gotisch is. De vlak
opgaande bakstenen toren is 14e-eeuws. Het schip is in de
18e eeuw ingrijpend verbouwd, waarbij de meeste
kenmerken van de oudere kerk verloren zijn gegaan. In de
westelijke helft van de kerk is nog tufsteen te vinden.
In de toren bevindt zich een klokkenstoel met gelui
bestaande uit een klok van J. van Haer uit 1393 met een
diameter van 90 cm. en een klok van een anonieme gieter
eveneens uit 1393 met een diameter van 85 cm.
En als je zo langs dit kerkje fietst vraag je je wellicht af met
welk doel in al die kerken grote klokken hangen.
Voor het antwoord op die vraag moeten we terug naar het
jaar 1169 toen de luidklok officieel werd opgenomen in het
roomskatholieke
kerkrecht. De
kerk bepaalde
het gebruik van
de kerkklok. Niet
alleen zijzelf
maakte er
gebruik van, ook
de wereldlijke
overheid in
geval van nood
(brand,
overstroming,
oorlog). In de
80-jarige oorlog
werd het gebruik
van de
luidklokken ook
overgenomen door de protestanten in hun kerken. De
klokken werden niet alleen geluid om aan te geven dat over
een kwartier of een half uur de kerkdienst zou beginnen
doch ook om de tijd aan te geven .

Gien van Wijk geeft uitleg over de werking van de
Bokhovense Overlaat

Vanaf de Middeleeuwen werden de klokken dus ook geluid
bij storm, overlijden, nationale rouw of vreugde of om het
overlijden van iemand algemeen bekend te maken. Het
‘verluiden’, ‘overluiden’ of ‘uitluiden’ was tot het midden van
de twintigste eeuw nog een gebruik in verschillende
dorpen. Een volwassene werd dikwijls met meer statigheid
verluid dan een kind: driemaal luidde de klok voor een
volwassene, éénmaal (vaak met een kleinere klok) voor
een kind.
Dit gaf natuurlijk wel eens verwarring. Hoe maakte je
onderscheid tussen het gelui voor bijvoorbeeld een
begrafenis en het gelui in het kader van een ramp? In
verschillende dorpen langs de rivieren was het dan ook
verboden de klok bij begrafenissen of huwelijken te luiden
als er sprake was van kruiend ijs in de winter. Luidde dan
de klok op een ongewoon tijdstip dan wist men in ieder
geval dat er gevaar van dijkdoorbraak dreigde.
In onze tijd halen klokkenluiders nogal eens het nieuws.
Het betreft dan mensen die misstanden algemeen bekend
maken. Ik heb echter een bijzondere herinnering aan mijn
oom die ook een klokkenluider was, maar dan een echte
die elke zondag de klok in de kerk ging luiden voordat de
mis begon en met wie ik als klein jochie wel eens mee
mocht.
Tja, waar vind je ze nog?
Nico Dircksens

Traplift heemkamer kasteeltoren
De traplift over twee verdiepingen is inmiddels
geïnstalleerd en in gebruik genomen. Dus vanaf heden
hebben we een betere bereikbaarheid van de heemkamer.
We komen nog wel een bedrag tekort maar dat hopen wij
met een uitkering van de Rabobank Clubkas Campagne
aan te kunnen vullen. Voor deze Campagne hebben wij
daarom de ‘traplift’ als project aangemeld. Inmiddels is er
naar alle stemgerechtigde leden die bankieren bij de
Rabobank in ’s-Bosch een flyer verstuurd waarvoor deze
foto is gemaakt.

Lezing ‘De Maas, van open riool naar
natuurparadijs’
Op dinsdag 11 september is Jan Nillesen te gast bij onze
vereniging om een lezing te geven over dit onderwerp. Het
betreft: ‘Een landschapsbiografische en historisch
ecologische beschouwing over de geschiedenis van onze
omgeving en haar relatie tot de grote rivieren. We maken
een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de
landschappen, de tektoniek, de rol van Maas en Rijn en de
vestiging van de eerste mensen. We volgen hun weg door
de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een
bestaan wisten op te bouwen. De spreker vertelt tijdens
deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de
aardkundige verschijnselen die een beslissende rol
speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap
inrichtten. Hij sluit af met een toekomstvisie op de rivier.
Jan Nillesen is gepensioneerd onderwijzer die in zijn
werkzame leven gewerkt heeft in de dorpen aan de Maas.
Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar
natuurstudie en aardkunde.
De lezing wordt gehouden in Partycentrum De Remise,
Grotestraat te Drunen, begint om 19.30 uur en de entree
bedraagt €4,- incl. een kop koffie/thee bij binnenkomst.
Opgave voor het bijwonen is gewenst via:
bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995.

Fietstocht door historie en natuur
Onze leden Jan Buisman en Bert Meijs hebben een
fietsboek samengesteld over een tocht van 35 of 40 km
over de ringdijk rond nagenoeg alle kernen van de huidige
gemeente Heusden. De dijk is na de St. Elisabethvloed
aangelegd om het achterliggende land te beschermen
tegen overstromingen. Desondanks heeft zij toch te maken
gehad met talloze doorbraken en overstromingen waardoor
een mooi landschap ontstaan is met vele grote en kleine
wielen. Het boek heeft 80 kleurenpagina’s op A5 formaat,
kost €9,00 en is verkrijgbaar bij Sikkers Drunen, HBTHeusden en bij het secretariaat van onze vereniging.

Bioloog Jan Nillesen

Bewoners van Heusden
'Bewoners van Heusden' gaat over de identiteit van elk van
de elf kernen van gemeente Heusden. Van het
vestingstadje Heusden aan de Maas, het boerendorp
Herpt, het multiculturele Oud-Heusden tot de grote
groeikernen Drunen en Vlijmen. Is er een ziel van
Heusden? Wij zoeken het antwoord in de vorm van een
documentaire beeldreportage waarin de inwoners van
Heusden elkaar en zichzelf gespiegeld zien. De fotoexpositie bestaat uit een wandeling langs alle portretten in
de vesting Heusden die start en eindigt bij het
Bezoekerscentrum.
In september staat de zondagmiddagwandeling in het
teken van deze expositie.

Granaatmanden
Slotfeest Zuiderwaterlinie De Mars
Elf vestingsteden, vijf stellingen, een aantal forten,
betoverend mooie natuur: de Zuiderwaterlinie heeft het
allemaal. Van 16 tot en met 23 september 2018 rijgen
wandelaars, natuurliefhebbers en sportievelingen deze
relatief onontdekte erfgoedparels aan elkaar tijdens De
Mars. Gedurende een week lopen zij vanuit Grave en
vanuit Bergen op Zoom richting Heusden.
Het slotfeest vindt plaats op zondag 23 september op de
Vismarkt in Heusden, de vestingstad die dit jaar haar 700jarig bestaan viert. Tijdens deze muzikale afsluiter van een
sportieve week zijn er optredens van Fanfare ‘Bereden
Wapens’, een van de twee regimentsfanfares van de
Koninklijke Landmacht. Zij spelen o.a. een bijzondere
bewerking van de Brabant Suite. DJ La Fuente neemt
daarna het podium over met zijn opwindende en
enthousiasmerende geluid. De jonge en talentvolle
Radio538 DJ én geboren Heusdenaar Bas Menting
verzorgt de presentatie.

Heusdense Havendagen 2018
In 2018 viert Heusden zeven eeuwen geschiedenis. Voor
de vesting Heusden is de ligging aan de Maas van groot
belang geweest, zowel in de middeleeuwen als na de
aanleg van de Bergsche Maas rond 1900. Zonder de
scheepvaart op de Maas was Heusden er waarschijnlijk
helemaal niet geweest. En ook nu nog vormt de
stadshaven het kloppend hart van het stadje.
Om dat te vieren organiseren we een lang weekend vol
scheepshistorie. Van 7 t/m 9 september 2018 worden de
stadshaven en passantensteigers bevolkt door sleepboten,
vracht- en visserijschepen en ander varend erfgoed.
Heusden zal geuren naar teertouw en paling en gonzen
van live muziek, spelletjes en maritieme ambachten.

Tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn er in
Vlijmen en omsteken
grote hoeveelheden
granaatmanden
gemaakt. Door de
Duitsers zijn de
mandenmakers er toe
gedwongen, het was
redelijk betaald werk en
zij hoefden niet naar
Duitsland om daar in de
oorlogsindustrie te
werken. De Duitsers
gebruikten de
granaatmanden voor
de opslag,
bescherming en het
dragen van granaten
voor hun sFH18
Howitzer–veldkanon.
De manden hebben
een binnendiameter
van ca. 160 mm en een
hoogte van ca. 850
mm. De
granaatmanden werden
op het Vlijmense
spoorwegstation in
wagons geladen en
gingen richten ’sBosch. Wij zijn op zoek naar alle informatie over dit erg
onbekende onderwerp en daarmee kunt u bij het
secretariaat terecht.

Anton van Hest, de vergeten glazenier
uit Vlijmen
Op vrijdagmiddag 24 augustus jl. heeft in de Protestantse
Kerk van Vlijmen de presentatie plaatsgevonden van het
boek ‘Anton van Hest, de vergeten glazenier uit Vlijmen’.
Onze leden Eli en Dinie Maas werkten sinds 2003 aan de
inventarisatie van brandschilderramen en tekeningen van
deze Vlijmense kunstschilder en glazenier en reisden
daarvoor o.a. naar Boxmeer, Breda, Losser (Ov), Tilburg,
Veghel, Zijtaart etc. Het resultaat is een prachtig boekwerk
geworden met 96 kleurenpagina’s. De inventarisatie is een
vervolg op eerdere inventarisaties, die zij maakten in ons
heemgebied over gevelstenen met Maria-afbeeldingen.

gegevens daarvan vastgelegd in een genealogisch bestand. Zie ook hun website, www.doodgewonedingen.nl

AGENDA
Zondag 2 september Wandeling Vlijmens Ven
Door Ad Hartjes. Vertrek om 10.00 uur bij de parkeerplaats
Venkantbrug.
Zondag 2 september Expositie Mandenmakerij
Gaat wegens omstandigheden niet door.
Dinsdag 4 september Rondleiding
Bovenlandse Sluis in Doeveren.
Door Ad Hartjes, begint om 19.00 uur in het pompgemaal
Gansoijen. Opgave verplicht i.v.m. beperkt aantal plaatsen
Zondag 9 september Dorpswandeling Drunen
Door Bart Beaard en Jan van der Linden, vertrek om 10.00
uur op het Raadhuisplein
Zondag 9 september Expositie Mandenmakerij
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op
Mariënkroon.
Dinsdag 11 september Lezing:
„De Maas van open riool naar natuurparadijs‟
Door Jan Nillesen. Zie elders in dit Plekbord.

Voorzitter Adrie Verboord feliciteert Eli en Dinie met de
totstandkoming van het boek en dankt hen voor alle
zoekwerk.

De eerste exemplaren van het boek zijn door Eli en Dinie
overhandigd aan de drie kinderen van Anton van Hest;
Peter, Mariëtte en Céline. Als dank voor hun zoekwerk
ontvingen Eli en Dinie één van de tekeningen van de
kunstenaar in een mooie lijst.
Alle leden van onze vereniging ontvangen een exemplaar
van het boek als themanummer.
Eli en Dinie hebben in de loop der jaren ook alle grafzerken
op alle Brabantse begraafplaatsen gefotografeerd en de

Zondag 16 september Dorpswandeling Vlijmen
Door Bart Beaard en Jan van der Linden, vertrek om
10.00 uur bij Hotel Prinsen.
Zondag 23 september Wandeling Baardwijkse Overlaat
Door Gien van Wijk, vertrek om 10.00 uur bij de Steegerf,
Torenstraat
Zondag 30 september Wandeling Nederhemert
Door Bart Beaard en Ad Hartjes, vertrek om 10.00 uur bij
de speeltuin

Van de familie van Hest hebben
Eli en Dinie een mooie tekening
ontvangen, die door de
Vlijmense kunstenaar gemaakt
is.
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