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Beste lezers, 
 
We naderen het einde van misschien wel het raarste jaar in ons bestaan. Een jaar, dat 
vanaf maart beheerst is door corona ofwel het Covid-19 virus. Een virus, dat in vele 
families diepe wonden heeft geslagen, dat hardwerkende ondernemers in groten getale tot 
inactiviteit heeft verplicht en dat het verenigingsleven grotendeels heeft lam gelegd. Daarbij 
is bovenstaande opsomming verre van compleet, omdat het virus nog veel meer onheil 
heeft aangericht.  
Ook onze vereniging heeft niet kunnen brengen, wat men van ons onder normale 
omstandigheden mag verwachten. Niettemin hebben onze leden iedere maand ‘gewoon’ 
MGT en Plekbord thuis bezorgd gekregen.  
 
2020 Zal voor altijd in ons geheugen gegrift blijven, van 2021 hopen wij, dat het in dit 
opzicht niet in de schaduw zal kunnen staan van het ‘rampjaar’ 2020.  Voor de komende 
weken wens ik allen een gepast Kerstfeest, een geruisloze overgang naar 2021 en alle 
goeds voor het nieuwe jaar dat lonkt. Een jaar zonder corona en mét volop activiteiten. 
 
Adrie Verboord, voorzitter 
 

 

Rectificatie 
 

Wie veel schrijft, kan wel eens een foutje maken, niet? Dat overkwam vorige maand ook 
de voorzitter, die gewag maakte van een nieuw virus, waaraan hard gewerkt wordt. 
Niemand zit echter op een nieuw virus te wachten, maar wel op een goed werkend vaccin 
tegen het al bekende virus. Dank voor de attente lezers, die mij hierop gewezen hebben.  
 

 

Contributie 2021 
 
Een vaste aankondiging in het Plekbord van december gaat over de contributie voor het 
volgende jaar. Dat is dit jaar niet anders, dus hierop heeft corona nou eens geen invloed. 
Het bedrag van de contributie blijft in 2021 onveranderd. Voor incassoleden is dat €21,00, 
een bedrag dat half januari automatisch zal worden geïncasseerd. Voor leden, die ervoor 
hebben gekozen om de contributie niet middels automatische incasso te voldoen, bedraagt 
de contributie €23,00. Deze leden krijgen begin januari een verzoek in de brievenbus om 
de contributie te voldoen.  
 
Frank Velthuizen, penningmeester 
 
 

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021 
 
Het is een goede gewoonte om de ALV te houden in de eerste weken van februari. Dan 
kan het voorgaande verenigingsjaar worden afgesloten en kan de ALV nog invloed 
uitoefenen op het aangevangen jaar. De statuten schrijven in artikel 11, lid 2 voor, dat de 
ALV gehouden moet worden binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. 
 
Gezien de beperkingen, die het coronavirus ons allen oplegt, wil het bestuur zich op dit 
moment nog niet vastleggen op een datum voor de ALV. Voor een vereniging is de ALV de 
belangrijkste bijeenkomst van het verenigingsjaar, waarbij we elkaar persoonlijk willen 
treffen. Daarop is op dit moment nog geen zicht, vandaar dat het bestuur betere tijden 
afwacht om de ALV uit te schrijven. Andere verplichtingen, die met de ALV verband 
houden, zullen overeenkomstig worden aangepast (presentatie jaarverslag, kascontrole, 
aanmelden bestuurskandidaten). 
 
Jan van Gils, secretaris 
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Column  
 
Kerstmis 2020 
 
Vaak heb ik vol bewondering 
gekeken naar mensen, die een 
winkel runnen, die helemaal 
mudje vol zit. Geen hoekje is 
onbenut gelaten. Toch weet de 
uitbater moeiteloos ieder dingetje zo te pakken. Bewust 
zeg ik hier niet ‘te vinden’, want dat zou suggereren, dat er 
een zoekactie aan vooraf is gegaan. Maar zo iemand loopt 
er direct naartoe en vraagt dan, ‘bedoel je dit soms’? Ja, 
natuurlijk. Verzamelaars hebben dat ook. Daarvan hebben 
we binnen onze eigen vereniging sprekende voorbeelden, 
of het nou gaat om een verzameling ‘van alles’, om foto’s 
en ansichtkaarten of om bidprentjes, ze twijfelen nooit. 
 
Inmiddels ben je begonnen met het lezen van mijn 82

e
 

column in het Plekbord. Kan ik nou dezelfde absolute 
kennis claimen over de inhoud van deze columns? Weet ik 
precies waarover ik geschreven heb en wat ik daarover 
geschreven heb? Welnee, verre van dat, blijkbaar ben ik 
geen verzamelaar van mijn eigen columns. Maar toch, het 
is ook niet zo, dat ik alles, dat ik schrijf ook weer vergeet. 
Meestal zit er in mijn achterhoofd toch wel een herinnering, 
zoiets van ‘daarover heb ik het toch al eens gehad’? 
 
Dat is precies wat me overkwam, toen ik bedacht een 
column aan de viering van Kerstmis in 2020 te wijden. 
Precies een jaar geleden bleek ik dat ook gedaan te 
hebben. Toen was de gedachte erachter om te laten zien, 
hoeveel er in de loop der jaren is veranderd, zonder dat het 
ons blijkbaar echt is opgevallen. Daarbij is er overigens ook 
genoeg helemaal niet veranderd. Het kerkelijke 
Kerstverhaal zal altijd hetzelfde verhaal blijven en de 
kerstliedjes, die al tientallen jaren worden gezongen, zullen 
nog wel jaren gezongen blijven worden. De herdertjes 
blijven bij nacht in het veld en de stille nacht blijft heilig. 
 
Maar toch zal Kerstmis 2020 een andere Kerstmis zijn dan 
anders. De kerken, die met Kerstmis nog altijd duidelijk 
veel voller zitten, zullen dat vanwege corona dit jaar niet 
zijn. Als er al kerkgangers toegelaten worden, dan zal aan 
hen gevraagd worden om deze keer toch vooral niet mee 
te zingen. Is er geen mogelijkheid om naar de kerk te gaan, 
dan kan de livestream via de laptop bekeken worden. De 
kerkelijke beleving kent dus zijn beperkingen, maar ook 
verder zal Kerstmis dit jaar niet uitbundig gevierd kunnen 
worden. Geen familie op bezoek, geen kerstdiner in een 
restaurant. Kortom, corona drukt nadrukkelijk een stempel 
op de viering van Kerstmis 2020.  
 
Laat ik bij deze gedachte een stukje aanhalen uit een 
oorlogsdagboek, dat ik onlangs gelezen heb. Het gaat als 
volgt. 
 
Vlijmen, Zondag 24 december 1944. 
Vanwege de paniekstemming onder de bevolking heeft de 
Pastoor de H.H. Missen afgelast en wordt er in de plaats 
een paar uur Communie uitgereikt.  
 

Dit is 76 jaar geleden, toen ons heemgebied zogenaamd 
bevrijd gebied was, maar de angst voor granaten en V1’s 
nog iedere dag regeerde. Laten we hopen, dat de viering 
van Kerstmis ook in de toekomst niet vaker dan één keer in 
de 76 jaar verstoord wordt.  
 
Adrie 
 

 
 

Ruilverkaveling in de Oostelijke 
Langstraat 
 

In de serie ‘Heusden… een groene gemeente!’ heeft de 
Natuur- en Milieu Vereniging Heusden onlangs een 
prachtig boekwerk uitgegeven over dit omvangrijke project 
uit de 60- en 70-er jaren van de vorige eeuw. Het boek 
heeft 48 kleurenpagina’s, kost €5,95 en is verkrijgbaar bij 
de lokale boekhandel. 
 

 
De ruilverkaveling in volle gang 

 

Bij de plannen voor deze ruilverkaveling heeft onze 
vereniging in april 1960 een 176 pagina’s tellend boekwerk 
uitgegeven met de titel ‘Agrarische Reconstructie van de 
Oostelijke Langstraat’. Het lukte toen hoofdredacteur pater 
Tarcisius van Schijndel om een groep van 27 
gezaghebbende autoriteiten en deskundigen teksten te 
laten schrijven over een variëteit aan onderwerpen. Het 
boek is gemaakt bij Drukkerij Mariënkroon, Hans van de 
Meerendonk tekende de omslag, pater Raymundus van 
Kessel tekende de vignetten en Ad Veltman verzorgde de 
kaarten. Ongetwijfeld zullen er nog leden zijn die dit 
boekwerk nog in hun archief hebben en zij kunnen, door 
een vergelijk te maken met het nieuwe boek, zien wat er 
allemaal gebeurd is. De aanschafprijs was toen ƒ10,-.  
 
Bart Beaard  

 

 

Begraafplaats Mariënkroon 
 

In de afgelopen weken heb ik samen met John Schellekens 
en Ad Hartjes gewerkt aan een bijgewerkte uitgave van het 
boekje: “Begraafplaats Mariënkroon – Inventarisatie van 
grafvelden”. Dit was nodig omdat in de afgelopen jaren op 
de begraafplaats veel veranderd is. Het boekje geeft veel 
informatie over de geschiedenis van de voormalige abdij en 
haar bewoners. 
Vanaf begin januari is de nieuwe uitgave voor €12,50 
verkrijgbaar bij het secretariaat,  
bestuur@hkkonsenoort.nl  
 
Bart Beaard 
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Het Nieuwe Schoenenmuseum  
van Waalwijk 

 

‘De kogel is door de kerk’! Na vele jaren onzekerheid krijgt 
Waalwijk dan toch haar €10 miljoen kostende 
schoenenmuseum in het Huis van Waalwijk. De opening is 
voorzien aan het einde van 2021. En de directrice, mevr. 
Anouk van Heesch uit Heusden-Vesting, is al enkele 
weken in functie. Laten we hopen dat kernen van onze 
gemeente in dit museum ook een ‘podium’ krijgen.  
Vlijmen was rond 1900 bekend om haar vijf leerlooierijen 
en twee windmolens, die hiervoor run als looistof maalden. 
Tot 1965 was Van Wagenberg Festen een grote industriële 
leerlooierij, vooral voor het zoolleder. Bij OVITO werden 
contreforts gestanst. Drunen was bekend om haar 
schoennijverheid met omstreeks 40 grote en kleine 
bedrijven, er was cambreurfabriek HOLLAND en Drunen 
had vanaf 1910 tot 1963 ook een Vakschool voor 
Schoenmakers (voor meer info, zie MGT2020-7). De 
naoorlogse ontwikkeling van het orthopedisch 
schoenmaken was een Drunense aangelegenheid met 
orthopedisch schoenmakers als Harrie van Hulten, Frans 
Vesters en Jan Merkx. En Drunen heeft nu nog de 
moderne schoenfabriek Van Drunen ( voorheen Durea) en 
de orthopedisch schoenmakerij ‘Van Dijk – Voet & Zorg’.  
 

 
Leerlingen in de Vakschool voor Schoenmakers in Drunen 

met leraar Jan de Hart. 
 

 

Twee bijzondere dorpen  -  
Geschiedenis van Vught en Cromvoirt 

 

Het nabije Vught heeft veel interessante plekken om te 
bezoeken: Kamp Vught, het Geniemuseum, het Moluks 
Museum ‘BARAK 1b’, Kasteel Maurick en 
Ontmoetingscentrum De Petrus. Een wandeling over de 
Vughtse Heide of rondom De IJzeren Man is ook aan te 

bevelen. Vorig jaar oktober 
organiseerden we voor  60 
leden van onze vereniging 
een wandeling over het 
Zorgpark Voorburg. 
Onlangs is er een prachtig 
boekwerk verschenen met 
de titel ‘Twee bijzondere 
dorpen –  
Geschiedenis van Vught 
en Cromvoirt’. Het boek 
heeft 376 kleurenpagina’s 
en kost €39,50. Ik heb het 
boek inmiddels in mijn 
bezit en het is echt de 
moeite waard. En, er zijn in beide dorpen nog veel meer 
plekken die de moeite waard zijn om te bezoeken.  
 
Bart Beaard 

 

 

Monumentmomentje 
 
De grote open vlakte, waar eens Drunens trots de 
scheepsschroevengieterij van Lips BV heeft gestaan, wordt 
geleidelijk aan opgevuld met gebouwen voor eigentijdse 
bedrijven. Alleen een beeld bij het kantoor aan de 
Spoorlaan herinnert nog aan vroeger tijd. Een bronzen 
beeld van twee arbeiders op een scheepsschroef, een 
geschenk bij het 25 jarig jubileum in 1959 van zowel de 
scheepsschroevengieterij als van de directeur Max Lips. 
Het bedrijf werd  in 1934 opgericht en kwam in 1939 naar 
Drunen. Daarvoor bestond reeds in Den Bosch een 
ijzergieterij die door Max 
Lips in 1928 was gekocht 
en in 1929 gestart. 
 
De kunstenaar, die voor 
de vervaardiging van het 
beeld werd gevraagd, 
was de in Italië geboren 
Frederico (Fred) Antonio 
Carasso. In 1922, twee 
weken na de 
machtsovername door 
Benito Mussolini, week hij 
uit naar Parijs, waar hij 
werkte als schrijnwerker. 
Vanwege zijn politiek 
activisme werd hij in 1928 
Frankrijk weer uitgezet, 
hetgeen hem in 1933 
weer overkwam in 
Brussel. Zijn toevlucht 
vond hij uiteindelijk in Nederland, dat zijn nieuwe vaderland 
werd. Hij raakte bevriend met diverse kunstenaars zoals 
Maurits Dekker, Han Wezelaar, Leo Braat, Piet Esser en 
Gerrit van der Veen. In 1956 werd hij benoemd tot 
hoogleraar in de beeldhouwkunst aan de Jan van Eyck 
Academie in Maastricht als opvolger van Oscar Jespers. 
Dat zijn werk door Max Lips zeer werd gewaardeerd blijkt 
uit het feit dat hij in 1968 de opdracht kreeg voor het 
ontwerp van een gedenkpenning in verband met het 40-
jarig jubileum van Lips B.V. In 2002 werd Wärtsilä de 
eigenaar van de scheepsschroevengieterij. In 2019 volgt 
de sloop van de vestiging in Drunen. Over blijft het beeld 
en, zoals nu het voornemen is, het carillon dat het dak van 
een van de fabriekshallen sierde en bij de nieuwe 
bedrijfsingang zal worden teruggeplaatst. Twee relicten van 
een voorbije tijd.  
 
Nico Dircksens 



 
 

De steengoedscherf met  
Familiewapen uit Bokhoven 
 
In het Plekbord van oktober 2020 plaatste ik een oproep 
met de vraag of iemand het familiewapen herkende dat op 
een 17

e
-eeuwse steengoedscherf, gevonden in Bokhoven 

in de jaren tachtig, was afgebeeld. De vinder, de bekende 
en inmiddels overleden amateurarcheoloog Anton 
Verhagen uit Empel, met wie ik toen samen de cursussen 
“Archeologie” van “Boschlogie” verzorgde, gaf hem mij 
cadeau. Jammer genoeg heb ik hem toen niet gevraagd, 
waar exact hij de vondst had gedaan. Hij is inmiddels 
overleden. 
 

Het familiewapen werd als 
applique aangebracht op een 
steengoed kruik, die in Duitsland 
is vervaardigd. Dat gebeurde 
aanvankelijk exclusief in 
opdracht van rijke, veelal 
adellijke opdrachtgevers, maar 
geleidelijk aan werden ook 
fictieve  wapens aangebracht om 
daarmee het aardewerk een 
voornaam aanzien te geven. 
Steengoed was kwalitatief het 
beste wat in ons land te koop 

was. Het was op een hoge temperatuur gebakken 
(ongeveer 1200 graden) en daardoor niet poreus; 
bovendien werd het dan ook nog om esthetische redenen 
voorzien van zoutglazuur. In onze streken was geen klei 
beschikbaar die tegen deze hoge temperatuur bestand was 
en dus waren we aangewezen op Duitsland, omgeving 
Keulen. Toen de klei daar op was werd de industrie 
verplaatst naar het Westerwald. 
 
Mijn oproep was vooral bedoeld om vast te stellen of het 
wapen rechtstreeks te maken had met een adellijke familie 
van het graafschap Bokhoven. De respons was 
hartverwarmend, vooral doordat Nico de Bonth het 
lumineuze idee had, de vraag voor te leggen aan Martien 
Veekens van de Werkgroep Heraldiek van de Kring 
“Vrienden van ’s-Hertogenbosch”, die op zijn beurt alle 
leden daarvan inschakelde.  
Geertje de Kort constateerde dat het geen direct verband 
had met Bokhovense adel. Gert Beuving bekeek alle 343 
familiewapens in de databank van Töpfereimuseum 
Raeren, maar daar stond het niet tussen. 
Hans Pennings stelde vast dat er sprake is van een 
alliantiewapen (combinatie van twee families), waarvan de 
rechter helft (heraldisch links) van de familie Von 
Reuschenberg zou kunnen zijn. Hendrik van Ruijschenberg 
of Reuschenberg (* 1528 Burg Setterich, + Keulen 30-3-
1603) was landcommandeur van de Duitse Orde, Balije 
Alden Biesen (België) en als zodanig heer van Gemert. Het 

linker deel (heraldisch rechts) zou dan van een mannelijke 
partner van een dame uit de familie Von Reuschenberg 
kunnen zijn. Geertje de Kort zocht nog na of er misschien 
een familieband tussen Bokhovense families en Von 
Reuschenberg was, maar dat bleek nergens uit. 
Het verlossende woord kwam uiteindelijk via Jan 
Westerlaken uit Duitsland van Matt Lendfers met de 
datering: 17e eeuw en van Claus von Padberg: gemaakt in 
Frechen, de leeuw (heraldisch rechts) is van Spiess, de 
merletten (vogeltjes zonder pootjes) inderdaad van Von 
Reuschenberg. 
 
Hartelijk dank aan allen voor hun spontane reacties. Wat 
samenwerking tussen naburige heemkundekringen en hun 
buitenlandse relaties vermag… 
 
Anton van der Lee 

 

 

Archeologie 
 

 
 
in het werkgebied van onze heemkundekring, maar wel 
heel dichtbij. In Berkel-Enschot aan de Udenhoutseweg is 
een groot prehistorisch grafveld met omstreeks 225 urnen 
gevonden. Guido van de Eynde, Tilburgs gemeentelijk 
archeoloog, verwacht nog meer te vinden. Hij dateert de 
vondsten 1500-1100 v. Chr. Met nieuwe methoden gaat 
onderzocht worden uit welk jaar de graven exact komen, 
maar ook wie er werd begraven en waarom. Het voor ons 
bekende archeologisch bureau BAAC uit ’s-Bosch is bij de 
opgraving betrokken.  

  
Foto: In de grafkuil, die in profiel te herkennen is als 
donkere vlek, is een urn van aardewerk bijgezet. Hierin 
bevinden zich de gecremeerde resten van de dode. Bron 
Archol Leiden.  
 
Bart Beaard  
 

 

Monumenten in Heusden – stenen palen 
 

We kennen nu in de kernen van onze gemeente een groot 
aantal kunstwerken en monumenten. Vóór de Tweede 
Wereldoorlog kenden we dat niet. Maar we hadden toen 
wel een groot aantal natuurstenen palen al of niet met de 
benodigde inscripties en/of versieringen : 
 
* Grenspalen om de grens aan te geven tussen Brabant en 
Holland of de grens tussen de vele Waterschappen 
* Afstandpalen met inscripties voor de afstandaanduiding 
langs provinciale wegen, langs de Maas of langs de 
Langstraatspoorlijn.  
* Limietpalen om de grens van een militair terrein aan te 
geven  
 



 
 
* Stoeppalen voor de herenhuizen in Heusden-Vesting al of 
niet met kettingen  
* Stoot- of schamppalen op de hoeken bij inrijpoorten en 
bruggen.  
* Hulpgatpalen op dijken om aan te geven waar een dijk 
zou moeten worden doorgestoken in geval van nood of 
wanneer water moest worden uitgelaten. 
* Schandpalen om bewoners tijdelijk aan vast te ketenen bij 
kleine vergrijpen. 
* Op begraafplaatsen voor grafreserveringen of met 
initialen van de overledene  
 
Werkgroep ‘Monumenten in Heusden’ 
 

 

Kerkenvisie 
 

Erfgoedvereniging Heemschut voert namens de provincie 
Noord-Brabant een plan uit om de gemeenten te bewegen 
tot het opstellen van een Kerkenvisie. 
 

 
De onlangs gesloten R.K. kerk in Herpt 

Wordt het Dorpshuis Herpt 

. 
Hiervoor heeft de provincie een budget beschikbaar 
gesteld, waarvan de komende maanden nog door de 
gemeenten gebruik gemaakt kan worden. Kerken zijn bijna 
altijd monumentale gebouwen, herkenbaar in het 
landschap of de wijk en een uiting van ons religieuze 

verleden en heden. Nu met regelmaat kerken aan de 
eredienst worden onttrokken en een passende 
herbestemming gezocht wordt, komt een gemeentelijke 
visie daarover heel goed van pas. Kijk naar ons eigen 
heemgebied met diverse uitwerkingen zoals sloop en 
herbouw (Vliedberg), woonbestemming binnen van het 
gebouw (Heusden) of maatschappelijke bestemming 
(Herpt). Hoewel een gemeentelijke kerkenvisie zeker van 
grote waarde zal zijn, is het ook een complexe materie. De 
gemeente is namelijk geen eigenaar van een kerkgebouw 
en krijgt pas invloed, nadat de kerk geen kerk meer is. 
Overigens, in deze context staat ‘kerk’ voor ieder gebouw 
van een religieuze gemeenschap. Als heemkundekring 
zullen wij desgevraagd zeker een bijdrage willen leveren 
aan de opstelling van een kerkenvisie voor de gemeente 
Heusden, maar het initiatief daartoe ligt niet bij ons.  
 
Adrie Verboord 
 

 

Historisch Heusden 
 
Sinds de coronacrisis begonnen is, maak ik op verzoek van 
de redactie van Weekblad Heusden wekelijks een 
heemkundig verhaal over een variëteit aan onderwerpen in 
de verschillende kernen van Gemeente Heusden. Op het 
einde van dit jaar zijn er 37 artikelen geplaatst, die allemaal 
nog in te zien zijn op de website www.heusdennieuws.nl 

en binnenkort ook op de website van onze 
heemkundekring. In het komende jaar wil ik met deze reeks 
verdergaan. Ik vind het heel interessant om te doen en ik 
krijg wekelijks vele positieve reacties. Op het einde van het 
komende jaar hoop ik dat het me lukt de dan verschenen 
artikelen in boekvorm te laten verschijnen.  
 
Bart Beaard 
 
 

 

Wie, Wat, Waar 1 
 

We hebben een aantal geplastificeerde kaartjes van 
voetballers van de Vlijmense Boys. De afmeting van het 
kaartje is ca. 5x8 cm. 
Op het voetbalshirt van Th. v. Esdonk is een logo te zien 
met de initialen “H J” 
De andere voetballers zijn: 

 Piet de Wit                     * 2-9-1933 

 Theodorus Boons            * 9-5-1936 

 Theodorus van Esdonk   * 1-9-1935 
 

 
 
Wie weet waar deze initialen voor staan? Info naar: 
plekbord@hkkonsenoort.nl 
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Nieuwe HKK-website komt er aan 
 
Mogelijk dat een enkeling onder u het gemerkt heeft. De 
website van de Heemkundekring mist op dit moment wat 
functionaliteit. Dit komt omdat achter de schermen druk 
gewerkt wordt aan een nieuwe website die simpeler en 
eenvoudiger is en beter past bij de huidige tijd. Het bestuur 
heeft zich de afgelopen periode gebogen over de layout en 
inhoud van de nieuwe site en op dit moment wordt deze 
gebouwd door onze webmaster Huub van Helvoort. Ook 
komt er een nieuwe webshop waar klanten hun bestelling 
voor een groot deel zelf kunnen afhandelen. 
Hieronder zie je al de linkerbovenhoek van de nieuwe 
startpagina met daarin verwerkt het nieuwe logo waarmee 
we ons sinds kort naar buiten presenteren. 
 

 
 
Op de nieuwe website komen op termijn ook directe 
verwijzingen naar een digitaal archief. Daartoe is een 
andere HKK-werkgroep bezig om de grote digitale 
collecties van foto’s en documenten op te schonen en 
gereed te maken voor plaatsing op een online platform.  
De eerste 16.000 stuks zijn al uitgezocht en gesorteerd 
maar daar komen naar verwachting nog zeker 30.000 – 
40.000 foto’s bij. Daarnaast is het een hele klus om alle 
foto’s van de juiste trefwoorden te voorzien. Zeer 
waarschijnlijk gaat het bestuur van de HKK een oproep 
doen aan jullie, de leden, om daar een handje bij te helpen. 
Ook het resultaat van de werkgroep Monumenten in 
Heusden zal straks op de nieuwe website gepresenteerd 
gaan worden. 
Het is de bedoeling om de nieuwe website in januari 
operationeel te hebben. Voor het digitale archief hebben 
we wat meer tijd nodig maar door een gefaseerde aanpak 
hopen we snel iets te kunnen tonen. 
 
Jean-Pierre Beerens 
 

 

Even voorstellen 
 
Als kind lag ik, net als u ongetwijfeld ook wel eens deed, op 
mijn rug in het gras om dieren of gezichten te schetsen in 
de wolken. In de avond probeerde ik dat ook bij de sterren 
en de maan. Het enige wat ik daar toen duidelijk in 
herkende, was het gezicht van het mannetje op de maan. 
 

 
  
Later leerde ik tijdens mijn wo studie A&O psychologie dat 
dit zien en invullen van de ontbrekende stukken van een 
gedeeltelijk beeld in betekenisloze objecten niet zo 
ongewoon is als het lijkt. Het snel opmerken van een 
menselijk gezicht of een dier en het snel kunnen bepalen of 
het een bondgenoot of een vijand is, was en is altijd 
cruciaal geweest. Het betekent soms het verschil tussen 
leven en dood. Dus zo gek was en is dat fantaseren nog 
niet!  
  
En alhoewel ik altijd als dat kind zal en wil blijven 'dromen' 
gaat mijn fantasie bij de werkgroep Sterrenkunde 
geleidelijk over in 'echte' kennis en inzicht in die 
wonderlijke wereld. En bij een werkgroep 'moet/mag' je 
werken en daarom 'denk' ik vanaf nu mee bij het bestuur.  
  
Daarnaast organiseer ik ook al jaren vele verschillende, 
liefst bijzondere en/of educatieve, activiteiten bij onder 
andere de Zomerschool voor Senioren én bij de Natuur- en 
Milieuvereniging (NMVH), allebei in de gemeente Heusden. 
Bij de NMVH gaat mijn allerlaatste project bijvoorbeeld over 
de ruilverkaveling 'Heusden-Vlijmen'; dit was een unieke en 
indrukwekkende gebeurtenis.  
  

Het is een boeiend verhaal geworden van 60 jaar 
(landschaps)geschiedenis in het gebied van de huidige 
gemeente Heusden. Deze speciale uitgave met veel 
nog niet eerder uitgegeven oud maar ook recent 
materiaal is onlangs verschenen. Graag beveel ik dit 
interessante verhaal van harte bij u aan, net zoals 
uiteraard de verrassende activiteiten van de werkgroep 
Sterrenkunde. 
 
Mevr.Tonny van de Wiel  
 

 

Bedankje 
 
Graag wil ik het bestuur en iedereen bedanken voor de 
warme belangstelling tijdens mijn ziekte. In het bijzonder 
dank voor de mooie fruitschaal die ik van de 
Heemkundekring “Onsenoort”mocht ontvangen  
 
An Pullen, Drunen 



Nieuw boek "Haarsteeg in de jaren vijftig, 
zestig en zeventig van de vorige eeuw".  
 

 
 
In het Plekbord van oktober heb ik melding gemaakt van 
150 kleurendia's, genomen in Haarsteeg in de jaren vijftig, 
zestig en zeventig van de vorige eeuw door de bekende 
schoolmeester Theo van der Heijden (Thé d’n Bakker).  
Theo overleed in 1991. Inmiddels zijn er door zijn 
echtgenote, Nelly van der Heijden, naast honderden 
kleurendia's ook duizenden kleurennegatieven aan het 
archief van Heemkundekring Onsenoort geschonken. Uit 
deze uitgebreide collectie met unieke beelden van 
Haarsteeg en omgeving hebben Adrie van Bladel en Gien 
van Wijk, met medewerking van Nelly van der Heijden-Van 
Heijst en Wim van Heijst 140 kleurenopnames 
samengebracht in een fotoboek. Formaat A5 met een 
harde kaft. Alle foto's zijn in het kort beschreven en geven 
een mooi beeld van het dorp Haarsteeg zo'n 50 tot 60 jaar 
geleden.  
Het boek is na 22 december te koop of te bestellen bij 
onderstaande adressen of boekwinkels. De prijs bedraagt 
€13,-  Beleef hoe Haarsteeg in vijftig  jaar is veranderd.  
 
Verkoopadressen van het boek: 

Boekwinkel Sikkers, Grotestraat 166 in Drunen 
Boekwinkel "Zin in boeken", Botermarkt 12 in Heusden 
Wim van Heijst, Meester Prinsenstraat 4 in Haarsteeg.  
Adrie van Bladel, Biesheuvellaan 11a in Vlijmen 
 
Maar u kunt het ook bestellen door het sturen van een mail 
naar bestuur@hkkonsenoort.nl met vermelding van "Boek 
Haarsteeg" en uw naam en adres. Is het adres binnen de 
gemeente Heusden dan wordt het boek bij u thuis bezorgd 
na het overmaken van €13,- op NL19RABO0136504418 
ten name van Heemkundekring Onsenoort Nieuwkuijk. 
Bezorgen buiten de gemeente Heusden is alleen mogelijk 
met postbezorging wat €3,- extra kost.  
 
Het boek wordt dan opgestuurd na overmaken van €13,- 
plus verzendkosten, is totaal €16,-  
 
Let op: Vermeld altijd uw naam en adres bij een 
mailbestelling. 

 

  

Wie, Wat, Waar 2 
 
Op de drie foto’s ( uit het archief van Nico de Bont) in het 
vorige Plekbord zijn nogal wat reacties gekomen. 
Allereerst de vrouw met de Brabantse Muts  dat is: 
Petronella ( Pietje) Verhoeven. 
Geboren op 17 juli 1872 te Elshout. Overleden 16 
september 1931 te Elshout. Ongehuwd. 
De foto is gemaakt voor de krant naar ik weet “Het Huis 
Gezin”, de voorloper van Het Brabants Dagblad, ter 

gelegenheid van een artikel over klederdracht, in het 
bijzonder de Brabantse mutsen. Ze was baakster in 
Elshout. 
In het huis dat op "het pleintje "stond, woonde ze daar met 
haar broer Toon Verhoeven en zijn vrouw Maria Klerks, die 
een dochter hadden, Adriana Verhoeven. In dit huis 
woonde ook haar broer Ties Verhoeven. ongehuwd. 
 
Ze is de zuster van mijn opa Sjef Verhoeven, die getrouwd 
was met Anna Maria de Kort uit Loon op Zand. 
Hun woning stond in de Rechte straat, nu geheten de 
Schanswijk. 
 
Jan Verhoeven, Drunen 

 
Op het huis met de waterput kwamen de volgende tips. 
Theo Vugts uit Waalwijk, meende dat het huis aan de 
Inlaagdijk stond. Ine Verboord meende dat het huis aan de 
Kleine Bernsehoeve 10 staat. 
Maar uiteindelijk bleek de juiste oplossing die Antoon van 
Baardwijk, Huub van Zon en Leo van Zon aandroegen. 
Het huis zou gestaan hebben op de Wolput in Vlijmen. het 
was het tweede huis ten westen van Zaadhandel 
Mommersteeg. Hier woonde Bart van Zon (1878-1947) en 
laat dat dan ook nog eens de persoon zijn, die zijn zeis zit 
te haren op de andere foto. Hij was getrouwd met Kee 
Meesters (wellicht de persoon die zichtbaar is achter het 
raam). Hun huisje is in de oorlog afgebrand en de grond is 
later bij de zaadhandel getrokken. Als mijn veronderstelling 
klopt, is er nog een leuke bijkomstigheid: Bart is de vader 
van André van Zon (1922-1991) en de opa van Marijke van 
Zon (dochter van André) die in het verleden actief zijn 
geweest voor onze heemkundekring! 
Ben van Zon stuurde een foto van een schilderij met 
daarop identiek hetzelfde huis, dat de naam ‘Het 
Tuindertje” heeft en dat is afgebrand tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door een granaatinslag. 
 

 
Het schilderij is gemaakt in 1949 door Leo Engelen van het 

vroegere café aan de Wolput 

 
Wat de man met de zeis betreft, Theo Vugts en Ine 
Verboord waren overtuigd, dat het Willem van Gorp en 
Woutje van Gorp (bijnaam de Knor) waren die aan de 
Priemsteeg woonden. Ze waren ruim 60 jaar getrouwd. Dit 
is heel groots gevierd, waar heel de Haarsteeg, van groot 
tot klein bij betrokken was. Met praalwagens, die het leven 
van Willem en Woutje uitbeeldden. Zelfs tv-opnames 
werden daar toen al over gemaakt  Ook haalde Haarsteeg 
toen al het  8 uur journaal. 
Maar we gaan toch uit van Bart van Zon en zijn vrouw Kee 
van de Wolput. 



 
 

Aquarellen uit Haarsteeg  
 
Hier hebben we nog niet een definitief antwoord op. 
Frie de Gouw opperde, dat het aquarellen zouden kunnen 
zijn van Guido van der Griend. Woont aan de Voordijk in 
Vlijmen, waar ook zijn atelier is. 
 
Een andere optie zou die van Thijs de Jongh zijn, die het 
volgende schreef: Toevalligerwijs hebben wij twee 
schilderijen in huis van de schilder Jos Zeegers 
‘Toonszoon’ tzn 
Deze schilder woonde op Oude Haven 19 in Haarsteeg. Hij 
is rond 2002 verhuisd naar Tilburg. Volgens mijn ouders 
was hij toen ongeveer 83 en leeft hij dus waarschijnlijk niet 
meer. 
Hij schilderde erg veel rondom de Haarsteegse Wiel, de 
aquarellen in het Plekbord deden mij daaraan denken, 

aangezien ik zelf op Oude Haven 13 woon, wat ook vlakbij 
de wiel is. De schilderstijl lijkt ook overeen te komen met de 
schilderijen die wij hebben en in de aquarel staat ook 
linksonder “Haarsteeg”.  
 
Je kunt nog altijd reageren op bovenstaande bevindingen. 
Stuur uw reacties naar:  plekbord@hkkonsenoort.nl 

 

 

Misschien ook iets voor MGT 
 
Nog even iets over Willem en Woutje van Gorp (de Knor). 
Zij waren het eerste echtpaar in Haarsteeg dat een 
diamanten bruiloft vierde, wat uitmondde in een waar 
dorpsfeest. Onderwijzer Theo van de Heijden heeft deze 
gebeurtenis  op film vastgelegd. 
Het weekblad Panorama besteedde er een uitgebreid 
artikel aan, inclusief een interview met onze dorpsdichter 
Piet Koks. 
Piet was postbode en jarenlang leider van een van de 
meest creatieve Carnavalsgroepen tijdens het 
zogenaamde tweedaagse groepslopen in de  toen nog 7 
cafés van Haarsteeg. Dit was jarenlang een waar 
hoogtepunt tijdens de Carnaval.  
De cafés zaten tjokvol en bij de prijsuitreiking door de 14 
koppige jury, een week later, werd alles nog eens 
dunnetjes overgedaan. 
Een prima onderwerp voor onze Heemkundekring.  
Er is nog veel beeldmateriaal bewaard gebleven. En 
natuurlijk ook veel smakelijke anekdotes van de toenmalige 
deelnemers! 
 
Theo Vugts, Waalwijk

 

 

 
 

 
 

De redactie van het ‘Plekbord” en het bestuur van Heemkundekring  ‘Onsenoort’ 
wensen u een voorspoedig en vooral gezond en coronavrij 2021! 

 
 

Wie, Wat, Waar 3 
 
Ik zou graag wat meer  willen 
weten over bijgaande foto. De 
zittende persoon aan de 
rechterkant is nl. mijn opa 
Janus van Kessel (1882-1924). 
De foto is dus uiterlijk in 1924 
gemaakt. Janus is de vader van 
Mgr. Lambertus van Kessel en 
Mieke Meesters, ereburger van 
de toenmalige gemeente 
Vlijmen en naamgever aan de 
bekende straat. Ik zou het leuk 
vinden als iemand iets meer 
over dat groepje mannen zou 
kunnen vertellen. 
 
Met vriendelijke Groeten  
 
Huub van zon 
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