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Bij een grote vereniging als onze heemkundekring, kan het niet anders, dan dat ook onder
onze leden het coronavirus heeft toegeslagen. Hoeveel leden het betreft en of er bij zijn,
die gelukkig weer aan de beterende hand zijn, dat weten we niet. Wat we helaas wel weten
is, dat de bekende aanmoedigingen ‘hou vol’ en ‘blijf gezond’ niet meer al onze leden
zullen bereiken.
Het bestuur van onze vereniging wenst onze leden en hun dierbaren, die door het
coronavirus getroffen zijn, heel veel sterkte om dan wel met het verlies om te gaan, dan
wel de kracht te vinden om geheel te herstellen van het virus.
Een heemkundekring is geen ‘gewone’ vereniging, waarbij de leden elkaar regelmatig
ontmoeten. Dat hoeft ook niet om toch een gevoel van verbondenheid met elkaar te
hebben. Zijn we immers niet allemaal geïnteresseerd in datgene, dat ons en ook al de
generaties voor ons, verenigt: onze afkomst, onze wortels, ons heemgebied.
Hou vol, blijf gezond, er komen ook weer virusvrije tijden.
Adrie Verboord, voorzitter

Afgelastingen
Dagexcursie naar St. Niklaas
De dagexcursie, die we dit jaar zouden willen houden op zaterdag 13 juni met als bestemming
de Belgische stad St. Niklaas, gaat vanwege de coronacrisis niet door.
Ook gaan beide onderstaande lezingen vanwege de coronacrisis niet door.

Lezing militair-historicus Christ Klep op 1 mei
Lezing Brabants historicus Jan van Oudheusden op 26 mei

Column
Bizar
In mijn leven vinden natuurlijk ook
wel eens onverwachte,
onvoorziene of gewoon gekke
gebeurtenissen plaats. Soms
kom ook ik wel eens in een
situatie waarbij iets echt gebeurt, dat onwaarschijnlijker is
dan je fantasie ooit kan bedenken. Toch heb ik zelden het
woord bizar gebruikt om zo’n gebeurtenis te typeren.
Hoe anders is het in deze dagen van intelligente lockdown
om het coronavirus geen verdere voedingsbodem te
geven. Het is onbetwist een van de meest gebruikte
woorden om de toestand te beschrijven, waarin wij nu
allemaal al een week of zes verkeren en die onlangs met
vier weken is verlengd. Volkomen terecht ook, want wie
van ons heeft dit ooit kunnen voorzien? Wie van ons heeft
wel eens nagedacht over de mogelijke gevolgen van een
pandemie? Misschien hebben we wel eens een keer een
virusinfectie gehad, maar dan was het al moeilijk genoeg
om te snappen, dat een virus iets anders is dan een
bacterie.
We leven dus in een tijd, die we gerust mogen betitelen als
bizar. We zijn als het ware gevangen in onze vrijheid. We
zouden zonder te vragen van alles kunnen ondernemen,
maar ‘nu even niet’. Bij wat we nog wel mogen, wordt
streng gecontroleerd op de anderhalve meter afstand, die
we tot elkaar moeten houden.
We gaan nu 75 jaren terug in de tijd, naar de eerste
maanden van het jaar 1945. Begin november 1944 waren
de Duitsers uit het straatbeeld verdwenen en mocht ook de
Oostelijke Langstraat zich bevrijd noemen. Maar konden ze
75 jaar geleden, na vijf jaren van vijandelijke bezetting en
een bevrijding, die onnoemelijk veel leed had veroorzaakt,
ook genieten van de verworven vrijheid? Niet bepaald, zo
weten we inmiddels. Vanaf de overkant van de Maas ging
het afvuren van granaten naar bevrijd gebied gewoon door.
Het werd zelfs zo gevaarlijk aan de oevers van de Maas,
dat vanaf Doeveren tot aan Engelen de bevolking verplicht
werd te evacueren naar veiliger oorden. Vaak was dat
maar een paar kilometer verder weg van de Maas, maar
van de herwonnen vrijheid kon men nog maandenlang niet
genieten. Hoe vrij kon men zich voelen, wanneer de angst
voor de V.1 maandenlang je leven dag en nacht beheerste
en je dierbaren onder de slachtoffers te betreuren waren?
Als we dan toch het woord bizar boven deze column
zetten, dan verdient de overeenkomst tussen 75 jaar
geleden en nu in mijn ogen ook het predicaat bizar. Toen,
na 5 jaar oorlog eindelijk bevrijd, maar zonder een gevoel
van vrijheid te mogen beleven. Nu, na 75 jaren in vrijheid te
hebben mogen leven en zonder ook maar iets van een
oorlog te hebben moeten doorstaan, willen we dankbaar en
respectvol herdenken, maar hebben we de vrijheid daartoe
niet.
Laten we hopen, dat we het coronavirus kunnen laten
uitsterven, door netjes de voorgeschreven regels op te
volgen. Laten we vervolgens hopen, dat de schrijver van
deze column niet nog eens de noodzaak voelt, om het
woord bizar te gebruiken voor een lot, dat ons allen treft.
Adrie

Inleveren kopij voor het volgende
plekbord vóór 15 mei a.s.

Wie, Wat, Waar
We hebben wat reacties gehad op de foto van vorige
maand, maar door ruimtegebrek zullen we daar
volgende maand op terugkomen. Ook zullen we dan
een nieuwe foto opnemen in deze rubriek.

Monumentmomentje
Het park bij de voormalige abdij “Mariënkroon” blijft een
bron van inspiratie voor de wandelaar. Wandel je langs de
begraafplaats in oostelijke richting, dan kom je bij de
restanten van de oude slotgracht (de voormalige Vlijmense
Wetering) en de prachtige in 2016 gerestaureerde, uit 1860
– 1880 daterende, gietijzeren brug. Een van de 3 laatste
nog bestaande boogbruggen in Nederland en als zodanig
aangewezen als rijksmonument.

Bij schoonmaakwerkzaamheden onder de brug is destijds
een gietijzeren naamplaat gevonden met de naam van de
ijzergieterij die deze brug heeft vervaardigd. Het opschrift
luidt: A.VAN AERSCHOT. Het betreft hier een ijzergieterij
uit het Belgische Herentals. Producten van deze
ijzergieterij zoals hekwerken, kruisbeelden en calvaries
voor kerkhoven, straatlantaarns, richtingwijzers,
waterpompen en ander straatmeubilair, kiosken, serres,
stationshallen, bruggen en sluisdeuren en wegwijzers tref
je in België nog steeds op diverse plaatsen aan. Het
begon rond 1850 met een smidse opgericht door August
van Aerschot (1825-1904). In 1865 werd de smidse
uitgebreid met een ijzergieterij.
Al snel werd dit de belangrijkste gieterij in de provincie
Antwerpen. Met name in de provincie Antwerpen en in het
Leuvense, maar ook in Nederland (onder andere een
spoorwegbrug in Rotterdam) en in Noord Frankrijk zijn
werken van August van Aerschot te vinden. Het bedrijf ging
over van vader op zoon en bestond uiteindelijk tot 1914. In
Herentals is nog een restant in de vorm van een magazijn
te zien. Het gebouw is in België als rijksmonument
aangewezen.
In België bestaat een warme belangstelling voor het werk
van deze bekwame en kunstzinnige ijzergieters.
Verschillende gietijzeren kiosken en lantaarns staan in
België dan ook op de erfgoedlijst. Met name de Herentalse
Geschiedkundige Kring (een equivalent van een
Heemkundekring, maar dan in België) besteedt aandacht
aan dit bedrijf door middel van publicaties etc..
Ook in ons eigen MGT van 2010 tref je een artikel aan
omtrent de boogbrug en de ijzergieterij.
Zeker de moeite waard om bij een wandeling eens stil te
staan op de brug en met enig respect voor het
vakmanschap van de makers (en zeker ook de smederij
Oldenhave die de brug restaureerde) de sierlijkheid ervan
te bewonderen.
Nico Dircksens

Herptse genen? Zoek je oude foto’s op!
De Werkgroep Herpts Digitaal Familiealbum in Herpt
roept iedereen op die Herptse roots heeft in je
familiealbums op zoek te gaan naar oude foto’s over
Herpt van vóór 1970.

4 en 5 mei 2020, hoe anders dan verwacht

Een half jaar geleden waren er van de 75.000 digitale foto’s
die ondergebracht zijn bij het Streekarchief Land van
Heusden en Altena in Heusden slechts een stuk of 40
foto’s van het dorp Herpt. Dat vonden een aantal inwoners
van Herpt te weinig en ze besloten een werkgroep op te
richten met als doel zoveel mogelijk boeiende foto’s van
Herpt van voor 1970 boven water te krijgen, deze te
digitaliseren en te beschrijven en vervolgens onder te
brengen in een apart gedeelte van de beeldbank van het
Streekarchief. Het Herptse Digitale Familiealbum was
geboren.

Begin november 2019 heeft onze heemkundekring, samen
met veel andere verenigingen en onder regie van de
gemeente Heusden, op respectvolle wijze aandacht
e
gegeven aan de 75 verjaardag van de bevrijding van de
Oostelijke Langstraat. Onze Bevrijdingsroute heeft geleid
tot vele verzoeken om die op 5 mei 2020 nog eens te
organiseren. We waren daarmee, samen met onze
vrijwilligers al aan de slag gegaan, waarbij we tevens
andere aspecten zouden hebben belicht, zoals de
hulpacties, die na de bevrijding op gang kwamen, de
bevrijdingsfeesten met optochten en aan de wederopbouw.
Zoals bekend, gaan al deze activiteiten niet door. Niet op 5
mei, maar ook niet op 4 mei, waar onze vereniging al een
aantal jaren met een lokaal thema bijdraagt aan de
Dodenherdenking in Drunen en Elshout. Hopelijk kunnen
we in 2021 deze lokale invulling weer verzorgen. Zoals
door de media is bericht, zal onze burgemeester, mevrouw
van Hees, nu een krans leggen bij de vier monumenten en
om 17.00u via HTR het woord tot ons richten. Van harte
aanbevolen om hierop af te stemmen.
Toch staan wij als heemkundekring absoluut niet met lege
handen, waar het gaat om de herdenking van de bevrijding.
Bart Beaard heeft in zijn boek ‘Elke dag angst, Vlijmen en
de V.1 – vliegende bommen’ alles samengebracht over de
V.1 en wat dat wapen in ons heemgebied, met name in
Vlijmen, aan slachtoffers en verwoestingen teweeg heeft
gebracht. Maar ook hoe daaruit het Plein is ontstaan en
wat er allemaal bij is komen kijken om tot een
oorlogsmonument te komen. We hebben dit boek jammer
genoeg niet op de gebruikelijke wijze kunnen presenteren
en ook niet met lezingen en wandelingen onder de
aandacht kunnen brengen. Vandaar om het vanaf deze
plaats nog eens warm aan te bevelen.

Nu, ruim een half jaar na de start is de website klaar en zijn
er inmiddels al ruim 700 Herptse foto’s van voor 1970 op
de site te bekijken en dit aantal groeit met de week. Al veel
inwoners van Herpt en uit de regio hebben hun
familiealbum ter beschikking gesteld aan de leden van de
werkgroep. Nadat deze zijn ingescand, worden ze met de
uitlener besproken volgens een vast format. Wie staan er
op, wanneer is de foto gemaakt, bij welke gelegenheid, in
welke straat? Op de site kun je vervolgens bv. selecteren
op straatnaam of trefwoord
Foto’s kunt u inleveren bij Ans Buys (Heusden), Marna van
Oijen – van Bokhoven (Haarsteeg) en in Herpt bij Greet
Buijs-Goesten, Theo Buijs, Harry Hoefnagel en Leo
Swaans. Voor vragen of meer informatie:
l.swaans@home.nl of 06-14725674 of via het
contactformulier op www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl.
.

Nog verrassender dan middels een boek is om de verhalen
te blijven door vertellen met het door de heemkundekring
ontwikkelde kwartetspel. Zie de fraai vorm gegeven flyer in
dit Plekbord en ook hiervoor geldt: van harte aanbevolen.
In de eindeloze stroom van berichten over het coronavirus
wordt regelmatig aangegeven, dat gezinnen weer aan de
slag gaan met oude spellen. Nou, een kwartetspel past hier
uitstekend bij, dus laat deze kans niet aan je voorbijgaan.
Zowel het boek als het kwartetspel is te verkrijgen in de
plaatselijke boekwinkels en in onze eigen webwinkel via
bestuur@hkkonsenoort.nl.
Veel lees- en speelplezier de komende weken.

Oranjefeest in Herpt 1938, ter gelegenheid van de geboorte
van Prinses Beatrix. Vlnr: Riek Paauw, Bertha Paauw, Rika
van de Pol, Rie Paauw, Cor van de Pol, Gon Paauw, To Paauw.
(foto HDF00425).

De J.F. van de Poel Stichting schonk de werkgroep een
professionele scanner in bruikleen en tevens een beamer.
De beamer is al een paar keer ingezet om op
koffiemiddagen in het Dorpshuis van Herpt die foto’s te
bespreken waar de werkgroep nog vragen over heeft. Zo
komt er nog veel informatie van deze foto’s boven water.
En veel oudere inwoners blijken gelukkig nog over een
voortreffelijk geheugen te beschikken.
Een geplande avond voor belangstellenden om aanwezig
te zijn bij de opening van de website is uitgesteld tot na
deze zomer. Daar hoopt de werkgroep ook een aantal
mooie verhalen te vertellen die ze horen bij de beschrijving
van de foto’s.
De werkgroep is echter nog niet tevreden met deze ruim
700 geplaatste foto’s. Vandaar een oproep aan allen die
foto’s hebben van bijvoorbeeld straatbeelden, gebouwen,
huizen, boerderijen, inwoners, families, feestelijkheden,
verenigingen, schoolfoto’s, politiek, etc. van Herpt van, in
principe, vóór 1970 zich te melden bij een van de leden van
de werkgroep. Juist in deze situatie van thuis-isolatie een
mooie gelegenheid die oude albums en schoendozen met
foto’s eens voor de dag te halen.

Lintjesregen 2020
Aan de gedecoreerden van dit jaar is het heuglijke nieuws
in ieder geval op een andere wijze bekend gemaakt dan
gebruikelijk. In de gemeente Heusden is de eer te beurt
gevallen aan 8 personen. Tot die acht behoort ook Arnold
Pelders uit Drunen, lid van onze vereniging.
In de berichtgeving door de
gemeente staat:
Arnold Pelders (Lid in Orde
van Oranje Nassau)
Sinds 1993 is Arnold
Pelders betrokken bij de
Bijenvereniging De
Langstraat. Hij zorgde
ervoor dat zelfs in Tanzania
mensen wilden/konden
houden. Daarnaast was hij
vrijwilliger bij de Scouting
dr. Akkermansgroep in
Drunen en bij twee
basisscholen in de
voormalige gemeente
Drunen.

R.K. Begraafplaats Drunen
De Commissie RK Begraafplaats Drunen heeft een plan
gemaakt ‘vergroenen van de wereld’. Op de begraafplaats
aan de Schoolstraat worden bomen geplant waarbij
nabestaanden van overleden parochianen de mogelijkheid
hebben de as van hun geliefde uit te strooien in het
plantgat van een boom. De eerste bomen zijn inmiddels
geplant. Het zijn ‘Japanse notenbomen’ en bomen van
hoop. Het voorlopige plan is om er 50 bomen te planten.
Elke rij heeft dan een eigen boomsoort. Op de
begraafplaats zijn onlangs enkele bomen gerooid. Van één
boom, tussen twee grafmonumenten, is de stam van ~3
meter blijven staan. Op zaterdag 4 april heeft
de sculptuurzager Arjan van Hout uit Oirschot een
boomstam omgevormd naar een beeld van de engel
Gabriel. Al sinds 2006 is onze vereniging betrokken bij het
ruimen en het herinrichten van de gemeentelijke en
kerkelijke begraafplaatsen. Ook bij dit plan zijn wij
betrokken .

Beste Arnold, namens de Heemkundekring van harte
gefeliciteerd met deze bijzondere onderscheiding.

Jan van Bokhoven, Burgemeester
van Hedikhuizen, 1913-1930
In het vorige Plekbord hebben we geschreven over een
toekomstige boekuitgifte over oud-burgemeester Jan van
Bokhoven en met de historie van de toenmalige Gemeente
Hedikhuizen, omvattend Hedikhuizen, Luttelherpt en
Haarsteeg-Noord.
Wanneer weer het mogelijk is willen we ook enkele
fietstochten ‘Gemeente Hedikhuizen, 1913-1930’
organiseren. De route is inmiddels uitgezet en aan een
fotoboekje wordt gewerkt.
Voor het samenstellen en/of het leiden van een
‘Dorpswandeling Haarsteeg’ zijn we op zoek naar enkele
leden, die veel kennis over Haarsteeg hebben. Wilt u
helpen? Neem dan contact op met Bart Beaard middels
0416-320995 of bartbeaard1@gmail.com.

Sculptuur van de engel Gabriel in een boomstam tussen twee
grafmonumenten, vorm gegeven door Arjan van Hout. De
eerste bomenrij met Japanse notenbomen is geplant langs
het hoofdpad. Foto Ad Hartjes.

Vlijmen en de V.1 - vliegende bommen
Het boek met de titel “ELKE DAG ANGST - Vlijmen en de
V.1-vliegende bommen” is voor €19,- te koop bij de
boekwinkels Bruna in Vlijmen en Sikkers in Drunen en via
de webwinkel www.hkkonsenoort.nl.
Wanneer de mogelijkheden er weer zijn zullen we ook nog
enkele malen de ‘Dorpswandeling Vlijmen en V.1’s’
organiseren, alsook de lezing hierover houden.

Voor diegenen, die sociale-media-vaardig zijn, kan het ook
de moeite waard zijn om onze Facebook pagina te volgen.
Onze beheerder slaagt er steeds weer in om niet alleen
berichten uit onze eigen vereniging te plaatsen, maar ook
andere interessante heemkundige artikelen op te sporen
en te delen.

Coronacrises en Heemkunde
Toen wij van de overheid zoveel mogelijk binnen moesten
blijven en wij moesten gaan ‘anderhalvemeteren’ zijn de
dag- en regiobladen met hun verslaglegging daarop gaan
inspringen. Zo zijn er vele artikelen inmiddels verschenen
over andere tijdinvullingen. Door de redacteur van
Weekblad Heusden ben ik toen ook benaderd met de
vraag hoe ik mijn tijd binnenshuis doorkom? Een kort
antwoord daarop van mij was:’Gewoon wat meer historisch
onderzoek doen. Onderwerpen genoeg!’. Toen was zijn
vraag of ik wekelijks een artikel zou willen toesturen en
inmiddels schrijf ik nu nr. 7.
Gr. Bart Beaard

Terwijl we zoveel uren thuis doorbrengen, hebben we
mogelijk (nog) wat vaker de radio en de televisie aan om
ons te laten bijpraten over de ontwikkelingen rond het
coronavirus en alles, wat daarmee direct of indirect
samenhangt.
Een van de opmerkelijke ervaringen van deze tijd is
blijkbaar, dat mensen nu niet op zoek gaan naar het
ontdekken van nieuwe dingen, maar juist terugvallen op
zekerheden, op zaken, waarvan ze de afloop al kennen.
Oude films zijn erg in trek, de voetballiefhebbers kijken alle
Eurocupfinales nog eens en veel boeken worden voor
tenminste de tweede keer gelezen. Niks nieuws dus, maar
het vertrouwde nog steviger omarmen.
In die richting, met dank voor het ‘lenen’ aan het Herptse
initiatief elders in dit Plekbord, willen we onze leden (en
andere geïnteresseerden) oproepen om hun fotoalbums
nog eens door te bladeren, om archiefstukken nog eens te
bekijken of misschien staat er iets in je huis, waar een mooi
of toch wel apart verhaal aan vast zit. Die foto’s,
documenten, beeldjes of wat dan ook, met hun verhalen
zijn voor onze heemkundekring misschien ook wel heel
waardevol. Want heemkunde, dat zijn wij met ons allen en
dat maken we met zijn allen.
Laten we er dan meteen een wedstrijdje van maken. Iedere
inzending wordt beoordeeld door een ‘deskundige’ jury en
natuurlijk horen bij een wedstrijd ook prijzen. De winnende
verhalen worden gepubliceerd in MGT of Plekbord, maar
laten we afspreken, dat iedere inzending beloond wordt
met een prijs uit onze webwinkel.
Natuurlijk moeten we dit goed opzetten. Foto’s en
documenten moeten gescand kunnen worden en de
verhalen moeten worden opgeschreven. Laten we het
echter niet meteen te moeilijk maken en beginnen met een
telefoontje naar een van onze bestuursleden of een
berichtje aan bestuur@hkkonsenoort.nl. Wij nemen dan
contact op en regelen de zaak verder met elkaar.

Afbeelding van de haven van Haarsteeg. In één van de
artikelen zal daarover geschreven worden.
Collectie: Nico de Bonth.

Als deze actie iets oplevert, dan profiteren we daarvan
allemaal, toch?
Doe mee, het plezier begint al met het snuffelen in je eigen
oude spullen.

Iets extra’s in coronatijd?
Als bestuur van onze vereniging hebben wij onszelf ook de
vraag gesteld, of wij voor onze leden iets extra’s zouden
kunnen doen in deze tijd, waarbij we vooral in onze
thuisomgeving vertoeven. We kunnen dan denken aan
meer pagina’s in MGT of een (nog) omvangrijker Plekbord.
Maar eerlijk gezegd, dat levert hooguit een kwartiertje extra
lezen op en dan moet het onderwerp je ook nog boeien.
Willen we iets doen met bv een periodieke Nieuwsbrief om
wat vaker iets van de heemkundekring te laten horen, dan
kunnen we dat alleen digitaal realiseren. Als we een
emailadres hebben, dan kunnen we gemakkelijk eens wat
vaker iets toesturen. Voor degenen, die hun emailadres
nog niet hebben doorgegeven, dit lijkt ons een prima
gelegenheid om dat alsnog te doen aan
bestuur@hkkonsenoort.nl.

“Brabants dorpsleven”
Voor de echte liefhebbers van het oude dorpsleven en zijn
gebruiken :
Alle publicaties en (vrije) werken van Bernard van Dam,
bekend om zijn boek Brabants Dorpsleven zijn vastgelegd
in totaal 10 verschillende thematische delen, samengesteld
door cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers.
Alle boekdelen samen vormen een digitaal monument
‘Brabants Dorpsleven’ en zijn een eerbetoon aan de grote
culturele waarde van de nalatenschap van Bernard van
Dam. De digitale versies van de boeken zijn via
onderstaand adres gratis te downloaden en tevens te
bestellen via print on demand.
https://www.bernardvandam.com/brabantsdorpsleven
Bert Meijs

