Plekbord
Informatieblad
Beste lezers,

Colofon
Jaargang: 42
Februari 2021
Uitgave:
Heemkundekring Onsenoort
www.hkkonsenoort.nl
Secretariaat:
Abdijlaan 6b
5253VP Nieuwkuijk
tel: 0416-376342
bestuur@hkkonsenoort.nl
Bank:
NL19RABO0136504418
t.n.v. Heemkundekring
Onsenoort Nieuwkuijk
Opening Heemkamer
Info: gienvanwijk@ziggo.nl
of 06-20266326
Redactie:
Toon Groot
Tel: 06-23249944

We naderen stilaan het moment, waarop het een jaar geleden is, dat we volledig in de
greep kwamen van het corona virus. Een verjaardag, maar geen verjaardag om te vieren,
zoals wij allemaal al lang geen verjaardag of nog veel groter jubileum kunnen vieren.
Volgend jaar hopen wij als heemkundekring 75 jaar te worden. Dat zal dan toch zeker wel
door kunnen gaan?
Gelukkig is inmiddels het vaccineren begonnen. De volgorde daarbij is me niet helemaal
duidelijk en die wijzigt ook nog wel eens. Maar laten we hoop houden, dat we binnen
afzienbare tijd allemaal gevaccineerd zijn en dat ons leven weer wat spontaniteit terug
krijgt. Hoe dan ook, blijf gezond zou ik zeggen.
Gelukkig hebben we weer een boordevol Plekbord met leuke wetenswaardigheden en
reacties van onze leden.
Veel leesplezier

Algemene Ledenvergadering
Normaal gesproken zouden we eerder deze maand onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering (ALV) gehouden hebben. We houden die nu nog even tegoed, waarbij
we zowel willen voldoen aan onze statuten dat een ALV moet worden gehouden binnen 6
maanden na afloop van het kalenderjaar, maar ook graag een echte ALV willen houden,
dus gewoon in de zaal. Ofwel: ‘Onze ALV, liever niet digitaal, maar gewoon in een zaal’.
Voorlopig hebben we hiervoor de datum van dinsdag 1 juni vastgelegd. Staan de
beperkingen het ook dan nog niet toe, dan schuiven we de ALV toch maar door naar het
najaar.
Jean-Pierre Beerens, secretaris

Inleveradres kopij:
Redactie Plekbord
Heusdenseweg 1
5154EJ Elshout
Kopij via e-mail:
plekbord@hkkonsenoort.nl

Welkom aan onze nieuwe leden
Tot aan de deadline voor dit Plekbord hebben we de volgende nieuwe leden mogen
verwelkomen.

Kopij volgende Plekbord
inleveren vóór:
15 maart 2021

Bert Branten
A. Musters
Wim van der Aa
Jan van der Staak

In dit nummer o.a.:

Welkom bij onze vereniging en geniet van wat wij te bieden hebben.
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Archeologie in Heusden 2
In het vorige Plekbord hebben we gemeld dat we een project willen starten met als
werktitel ‘Archeologie in de gemeente Heusden’. We willen met dat project aandacht geven
aan archeologische vindplaatsen in onze gemeente. En natuurlijk ook aan de vondsten.
We hebben mensen gevraagd om zich te melden voor de werkgroep die het project gaat
trekken en dat verzoek heeft voldoende respons opgeleverd. De werkgroep bestaat nu uit
de beide initiatiefnemers, Bart Beaard en Bas Rietdijk en verder uit Alexandra Cieraad, Jos
Steemans, John Schellekens, Tonnie Schel, Ton van der Sanden en Thijs de Jongh. In
Coronatijd is kennismaken en echt opstarten natuurlijk wel lastig, maar daar vinden we een
manier voor. U hoort van ons.
Namens de werkgroep, Bas Rietdijk
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Column

Kloosterjaar 2021

Carnaval 2021

Vier religieuze orden vieren
dit jaar hun jubileum, de
Clarissen (Megen, 300 jaar),
de Kruisheren van Sint
Agatha (gemeente Cuijk, 650
jaar), de Norbertinessen
(Oosterhout, 750 jaar) en de
Norbertijnen (Heeswijk, 900
jaar). Reden voor de provincie
om 2021 tot Jaar van het
Brabantse Klooster uit te
roepen.
Brabant telt nu nog 450
kloostergebouwen, waarvan
het merendeel niet meer door
kloosterlingen wordt bewoond. Veel gebouwen hebben dan
ook een andere bestemming gekregen.
In het Kruisherenklooster in Sint Agatha bij Cuijk aan de
Maas is sinds 2006 het Erfgoedcentrum Nederlands
Kloosterleven gevestigd. ( zie foto) Als heemkundig
onderzoeker kom ik tenminste eenmaal per jaar in de
studiezaal aldaar. Ruim 100 kloostergemeenschappen
hebben hier hun archieven, boeken en voorwerpen
bijeengebracht. Het centrum richt zich op de geschiedenis
en de betekenis van kloosterlingen in Nederland. Onlangs
heb ik een onderzoek gedaan naar de paters, de
missiebroeders en –zusters uit ons heemgebied, die in de
vorige eeuw naar Borneo in voormalig Nederlands-Indië
geweest zijn.

Geloof me, de kop boven mijn
column van deze maand zou zijn
‘Hoezo koud?’ Mooi op tijd
geschreven, daarbij de
herinneringen nog eens boven gehaald van het vaak
ijskoude spruiten plukken, een werk, dat zich nou eenmaal
moeilijk liet uitvoeren met dikke handschoenen aan. Het is
zo’n groente waarvan gezegd wordt, dat die pas lekker is,
‘als de vorst erover heen geweest is’. Maar ook dan zullen
spruitjes nog niet ieders lievelingsgroente zijn.
Het was dus koud, zo koud, dat de Friese Elfsteden zo
maar weer wereldnieuws hadden kunnen worden. Nou
liggen die een eindje buiten ons heemgebied, maar wij
zouden hier best als alternatief de ‘Heusdense Elf Kernen
Tocht’ kunnen organiseren? Wij hebben hier toch ook volop
wielen, weteringen en sloten en waar we dat niet hebben
kunnen we toch ook gaan kluunen? Trouwens, wat was
ook alweer het beroep van de laatste winnaar van de
Elfstedentocht? Juist, spruitenkweker.
En toen werd het carnaval 2021. Alle sneeuw en ijs was in
een paar dagen weer verdwenen en dat lag echt niet aan
de energie, die de echte carnavalsvierders weten los te
maken. Nee, toen werd het ‘geen carnaval’ in 2021. Een
heel aparte gewaarwording, of je nou behoort tot de
actieven of de passieven als het om dit feest gaat. Ik liep
door het dorp en er was helemaal niks. Geen enkele
verklede dorpsgenoot, geen muziek uit luidsprekers, geen
optocht, geen serpentines en geen confetti, nee, gewoon
helemaal niks. Nou ja, hulde aan de enkeling die toch de
moeite had gedaan om de vlag uit te hangen, de Kuijkse
vlag in mijn geval. Het was zo onvoorstelbaar zielloos, zo
onwerkelijk, zo doods, zo bijna beangstigend stil. Dit
hebben we nog nooit eerder meegemaakt, toch?

Een van de activiteiten in het kader van dit jaar is het
Kloosterpad, een wandelroute van 330 km van 15 etappes,
dat langs een vijftigtal (voormalige) kloosters en abdijen
loopt. Naast het Kloosterpad zelf, zijn er bij diverse
kloosters ook nog lokale wandelroutes uitgezet.
Hoewel de voormalige abdij Mariënkroon niet is
opgenomen in het Kloosterpad, vinden de
Focolarebeweging en Heemkundekring Onsenoort, beide
thuis op het complex, dat dit Kloosterjaar niet ongemerkt
voorbij mag gaan. De geschiedenis, die start in 1266 met
de bouw van een houten toren, later (1388) de kasteeltoren
en het verdere wel en wee van dit complex, is te
interessant om niet doorverteld te worden. Vandaar dat we
samen een viertal wandelingen met een welbespraakte
gids willen organiseren rond de gebouwen op de eerste
zondagen van juni, juli, augustus en september.
Bent u geïnteresseerd in het ontstaan van kasteel
Onsenoort, de Cisterciënzers en hun klooster, de diverse
monumenten op het terrein en een goed verhaal in de
buitenlucht, houd dan dit Plekbord en de publicaties in de
lokale pers goed in de gaten.

Waar ik dan weer wel van genoten heb, is van de manier
waarop in Haarsteeg, ofwel Haorendam, met carnaval
2021 is omgegaan. Ook daar kon carnaval niet gevierd
worden, zoals men zo graag gedaan zou hebben. Dat is
echter geen reden geweest om alle activiteiten dan maar af
te blazen. In Haorendam hebben ze van een probleem
succesvol een uitdaging gemaakt. Ik zag er veel versierde
huizen, ik zag waar de jeugdprins zijn thuis heeft, (bij de
veldwachter als ik het goed gezien en onthouden heb), ik
zag hoe ondanks alles dorpshuis De Steeg er ongelooflijk
uitnodigend uitzag. Al lopend werd ik er vanzelf ook blij
van. Ondanks alle beperkingen straalde Haorendam uit,
dat de omstandigheden geen baas geworden waren over
hen, maar dat zij nog steeds baas waren over de
omstandigheden. Eigenlijk carnaval in optima forma: draai
de zaken gewoon een paar dagen volledig om. Een
mentaliteit, die ik ons graag allemaal zo af en toe eens
toewens, ook mijzelf en ook onze heemkundekring.

Bart Beaard en Jean-Pierre Beerens

Misschien is er wel op meer plaatsen zo met carnaval 2021
omgegaan. Zo ja, dan hulde daarvoor. Op het laatste
moment heeft carnaval 2021 het als thema van deze
column gewonnen van de kou. Die kou zal immers best
nog eens terugkomen, maar zo’n carnaval hopelijk nooit
meer.
Adrie
Inleveren kopij volgende Plekbord: vóór 15 maart a.s.
Luchtopname van Mariënkroon op Onsenoort
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Oproep van een 100-jarige

opgericht en het gilde heeft tot omstreeks 1940 bestaan. In
Elshout ging het om mussen, kraaien en houtduiven,
waarvan de vogelkoppen als bewijsstrukken moesten
worden ingeleverd. Het gilde had een vaandel en ik ben op
zoek naar het vaandel of naar een afbeelding ervan. Wie
kan me helpen?

In dit geval Zaadhandel van den Elzen uit Vinkel. Zij zijn op
zoek naar gegevens van het houten postkantoor dat in
Vlijmen gestaan zou hebben in de jaren 1930 – 1940. Van
den Elzen sr heeft dat postkantoor in Vlijmen afgebroken
en in Vinkel weer opgebouwd en daar heeft het nog vele
jaren als zaadpakhuis gediend. Nu staat het daar ook niet
meer en in verband met het 100 jaar bestaan van
zaadhandel v.d Elzen is de huidige generatie bezig om een
museum te maken met het uiterlijk van dat pakhuis.
Frappant detail: Bart Beaard heeft de postgeschiedenis van
Vlijmen in detail beschreven, maar bij hem is dit
postkantoor niet bekend. Daarom deze oproep aan onze
lezers.

Bart Beaard

Monumenten in Heusden

Reacties aan: plekbord@hkkonsenoort.nl

De Visbank in Heusden, gebouwd in 1796, het 2e jaar van de
Bataafse republiek

De leden van de werkgroep zijn druk doende met dit
programma, met het doel om alle Gemeentelijke- en
Rijksmonumenten met een foto en een beschrijving op de
website van onze vereniging te plaatsen. Aan de lijst
worden objecten toegevoegd, waarvan de werkgroep vindt
dat deze een goede aanvulling zijn. Onlangs zijn we gestart
met de monumenten van Heusden-Vesting. Leden die over
deze objecten iets weten te vertellen, worden van harte
uitgenodigd deze informatie met de werkgroep te delen via
bartbeaard1@gmail.com.

Foto van het postkantoor dat in Vlijmen zou hebben gestaan

Een mooi initiatief!
Onlangs heeft Piet van Delft,
oud-Drunenaar en lid van onze
vereniging, een boekje
uitgegeven met de titel: “Opa
vertelt. Verhalen uit het leven
van Piet van Delft”. Hij is een
echte verteller en hij maakt ieder
verhaal nog spannender.
Echtgenote Francien, dochter
Hanneke en kleindochter Griet
vonden het wenselijk om enkele
verhalen maar eens vast te
leggen. En niet alleen de
spannende, zo ook het verhaal
over het plotselinge overlijden van zijn jongere broer Ad,
e
die op 2 Paasdag 1959 plotseling overleed aan een acute
blindedarmontsteking. Oudere Drunenaren zullen zich dat
nog wel herinneren. En natuurlijk een korte geschiedenis
van het bedrijf van zijn opa Peerke, dat is uitgegroeid tot de
huidige Van Delft Groep op industrieterrein ’t Hoog in
Nieuwkuijk. Het eerste boekje kent 21 verhalen, maar Piet
is nu al druk doende met het vervolg.

Werkgroep Monumenten in Heusden (Bart Beaard, Ad
Hartjes, Ine van Hulsentop en Adrie Verboord).

Architectuur Amsterdamse School
Over deze architectuurstijl heb
ik al eerder gepubliceerd en
wel in MGT2016-9 over de
R.K. Lambertuskerk in
Engelen en in MGT2016-12
over de palingkwekerij
Bernsestraat 9 in Herpt. De
Werkgroep Monumenten
Heusden heeft in de
afgelopen maanden een
inventarisatie gemaakt van alle woningen in de Gemeente
Heusden, die in deze stijl gebouwd zijn en dat zijn er
omstreeks vijftig. Zie ook Weekblad Heusden voor een
artikel over dit onderwerp. Hopelijk kunnen we op zondag
11 april, of wordt het 9 mei?, weer beginnen met de
expositie over de architectuurstijl van de Bossche School in
de aula op begraafplaats Duijnhaghe in Drunen en mijn
lezing zal ik dan uitbreiden met een verhaal en met
voorbeelden over de Architectuurstijl Amsterdamse School

Bart Beaard

Mussengilde

Op de foto: De Akker 40 in Vlijmen, een woning in de
architectuurstijl van de Amsterdamse School. Foto Ad
Hartjes.

e

In de 19 eeuw zijn op diverse plaaten Mussengildes
opgericht met het doel, alle vogels die schadelijk waren
voor de landbouw en met name mussen te bestrijden. In
Elshout is in 1886 het mussengelide ‘Tot nut en genoegen’

Bart Beaard
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Heusden op CNN

Deze vorm van militaire architectuur beleefde zijn gouden
tijden in de 16e en vooral de 17e eeuw, een periode,
waarin grote delen van Europa in een permanente staat
van oorlog verkeerden. Het is geen toeval, dat enkele van
de beste en de mooiste voorbeelden liggen in Nederland
en het Rijndal, front linies tussen vijandelijke grootmachten.

Vestingsteden hebben door hun bijzondere vorm altijd al
een grote aantrekkingskracht gehad. Vooral foto’s vanuit
de lucht laten mooi zien, uit welke onderdelen een vesting
is opgebouwd. Dat is ook de Amerikaanse TV-zender CNN
(Cable News Network) opgevallen. Zij hebben dan ook een
programma gewijd aan een aantal vestingsteden in
Europa. Voor Nederland zijn Naarden (NH), Brielle (ZH),
Bourtange (G), Willemstad (NB) en dus Heusden belicht.
Dit is de vertaling van wat zij over Heusden met hun kijkers
gedeeld hebben.

Militaire ontwerpers, zoals de Nederlander Menno van
Coehoorn hebben de versterking van steden zo ongeveer
tot kunst verheven. Door opeenvolgende veranderingen in
militaire technologie werden veel van de ‘ster-steden’
feitelijk overbodig, maar omdat veel van deze steden
inmiddels burgerlijke vestigingsplaatsen waren geworden,
is deze opvallende aanpak van stedenbouw niet verloren
gegaan in de tijd.

Inleiding
Je vindt ze overal in Europa, maar hun perfecte
meetkundige gelijkvormigheid kun je alleen ten volle
bewonderen als je er van boven op kunt kijken. Zoals je
door een vergrootglas ziet hoe precies een sneeuwvlok uit
kristallen is opgebouwd, net zo precies zijn deze stadjes
opgebouwd. Maar let wel, bij deze laatste hebben we het
niet over natuurlijke wondertjes.

Hierna volgt een selectie van een aantal van de mooiste
ster-steden in Europa. Hoewel de lijst veel langer is,
hebben we ons bewust gericht op die, welke een thuis
geworden zijn voor levendige gemeenschappen, terwijl ze
de meetkundige symmetrie van hun stad intact gelaten
hebben.

Gebouwd volgens een geheel nieuwe, rationele manier om
versterkte vestingen te ontwerpen, waren deze ‘ster
e
e
steden’ van de 16 en 17 eeuw juweeltjes van het vroeg
moderne tijdperk en gebouwd door enkele van de knapste
koppen van die tijd
De wetenschap om stervormige bastions te bouwen
ontstond in Italië tijdens de Renaissance, toen buskruit en
kanonnen de oude middeleeuwse muren onbruikbaar
maakten. Vanachter hoge, verticale muren konden de
ervoor gelegen wallen bereikt worden, die minder een
doelwit vormden, terwijl brede grachten met aarden,
oplopende oevers en een ingewikkeld stelsel van
vooruitstekende bastions iedere blinde plek zou uitsluiten
en aanvallende legers zou beletten om ook maar in de
buurt van de wallen te komen.

Heusden
Voltooid in 1597, kan Heusden nu de vruchten plukken van
haar indrukwekkende, met precisie aangelegde bastions,
dank zij een 40 jaar durend restauratieproject, dat met een
prijs bekroond is.
In de 19e eeuw waren de oorspronkelijke versterkingen
van deze plaats in Noord-Brabant in verval geraakt. Maar
vanaf de jaren 60 hebben de bewoners succesvol actie
gevoerd om Heusden in haar vroegere glorie te herstellen.
Daarbij is een 300 jaar oude kaart gebruikt als de basis om
de plaats weer terug te brengen naar een historische stad,
die voor de corona-pandemie ieder jaar honderdduizenden
bezoekers trok.

Heusden met zijn prachtige bastions vanuit de lucht gezien
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De HKK Onsenoort cadeaubon

’t Slot te Heesbeen

In het januarinummer van Plekbord is nog eens onder de
aandacht gebracht, dat een abonnement voor een jaar best
een mooi cadeau kan zijn. Inmiddels is hiervan al een
aantal keren gebruik gemaakt. Dat heeft de werkgroep
‘Vernieuwde Website’ ertoe gebracht een echte
cadeaukaart te ontwerpen en die op te nemen in de
webwinkel. Zijn alle gegevens ingevuld, dan kan de
cadeaubon geprint worden en heb je ook iets tastbaars om
te geven. Van harte aanbevolen.

Al enige tijd doen we met een werkgroep historisch
onderzoek naar de bouwhoeve ’t Slot in Heesbeen. Het
onderzoek gaat over het vroegere “’t Huys te Heesbeen”,
de verwoestingen in de 80-jarige oorlog, de eigendommen,
de bebouwing, de bewoners, de bestemmingen en het
archeologisch onderzoek.

Bestuurswijziging
Tijdens de ALV van 11 februari 2020 hebben we Jan van
Gils mogen verwelkomen als een van de drie nieuwe
bestuursleden. Vanaf dat moment is Jan de functie van
secretaris gaan bekleden. Door omstandigheden, bij het
bestuur bekend, heeft Jan veel eerder dan de bedoeling
was, zijn bestuurspost weer moeten opgeven. Dank aan
Jan voor de bijdrage aan onze vereniging in deze korte tijd.
Inmiddels is Jean-Pierre Beerens, tegelijk met Jan in het
bestuur gekozen, bereid gevonden om de omvattende taak
van secretaris op zich te nemen. Succes aan Jean Pierre in
deze nieuwe functie

Ook heeft de zware houtconstructie van de bouwhoeve
onze aandacht; waar komt het grenenhout vandaan en
waar zijn de spanten gemaakt? In de loop van dit jaar zal
het onderzoek klaar zijn en kunnen we het resultaat
publiceren.

Reacties op de column – De weg kwijt
Hierop is een reactie gekomen van Toon Groot over de
straatnaamgeving in Elshout met daarin ook voorbeelden
van verdwenen objecten, zoals de Meulensteeg, genoemd
naar de in 1951 afgebroken molen ‘De Vooruitgang’. Ook
de Veilingstraat past bij de oproep, hoewel de veiling er
nog staat, maar nu aan de Scheidingstraat, en de functie
van het gebouw is verdwenen. Het gebouw (zie foto) aan
de Veilingstraat is wel verdwenen, evenals het Fort aan de
Fortweg.

Bart Beaard, foto’s: Ad Hartjes.

Leden helpen leden
Een nieuwe rubriek in het Plekbord? Jazeker. We hebben
in onze webwinkel een heel mooi aanbod, maar toch
krijgen we met enige regelmaat een vraag over een
publicatie, die we niet meer ter beschikking hebben. Daar
staat tegenover, dat er misschien leden zijn, die dat boek
wel in bezit hebben, maar het wel zouden willen afstaan
aan iemand, die er speciaal naar op zoek is.
Geldt deze rubriek dan alleen voor boeken? Nee hoor, het
mogen ook andere zaken zijn zoals foto’s, films of
voorwerpen, zolang er maar een relatie is naar
heemkunde. Om deze rubriek af te trappen, hierbij de drie
boeken waarnaar gevraagd is.
D’n Boer Op, 2003, bij gelegenheid van het Jaar van
de Boerderij
De Maas is Om, 2010, Bert van Opzeeland bij
gelegenheid van Jaar van het Water, Gemeente
Heusden
Agrarisch Comité van de Oostelijke Langstraat 1961 2011

Reacties uit andere kernen zijn nog altijd welkom
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Opgraving in Berkel Enschot

Nederlandse quilt’. Van oudsher werden in Nederland
lappendekens vervaardigd, ook in Brabant.

We kregen een bericht van de AWN-afdeling Midden
Brabant. Op 1 maart gaat er in Berkel Enschot een
opgraving van start. Het gaat om een opgraving op een
e
e
volmiddeleeuws nederzettingsterrein (10 – 13 eeuw) aan
de Enschotsebaan. Het betreft een aanzienlijk
onderzoeksgebied, zo’n 4,4 hectare, met voornamelijk
huisplattegronden, waterputten, greppels en andere
nederzettingselementen die zullen worden onderzocht. De
start is dus op 1 maart en de opgraving duurt waarschijnlijk
zo’n 11 a 12 weken, e.e.a. afhankelijk van de bevindingen.
Voor belangstellenden is er een mogelijkheid om eraan
mee te doen. Als je je hiervoor opgeeft wil dat niet zeggen
dat je alle weken mee moet doen, meewerken is op basis
van de eigen mogelijkheden, waarbij gezorgd wordt voor
voldoende begeleiding voor degenen die nog geen ervaring
hebben. Schroom dus niet als je actief wilt zijn op een
opgraving maar nog geen ervaring hebt.
Als je mee wilt doen aan de opgraving of je wilt meekijken,
geef je dan op bij de veldwerkcoördinator, Ruud Hemelaar.
ruudhemelaar@hccnet.nl Als je meer wilt weten kun je
hem ook bellen: 06 12511892. Hou mij ook op de hoogte.

Ik ben benieuwd naar vooroorlogse quilts of lappendekens
in ons heemgebied. Als je er een hebt, stuur even een
berichtje. Liefst met een foto natuurlijk. Misschien kunnen
we er iets van laten zien.
Bas Rietdijk, e-mail: bas.rietdijk@gmail.com

Aanwinst archief Heemkundekring
Vorig jaar is de
heemkundekring
benaderd door de
familie De Greef, een
bekende fotografen
familie uit Den Bosch
en Eindhoven, nu
woonachtig in België.
Deze familie is in het
bezit van een origineel
schilderij met een
dame er op. De tekst
achter op het linnen
doek vermeldt:
"Jonkvrouwe de la
Court van Wassenaer, ter nagedachtenis van L. van den
Broek, Onsenoort 1892". Deze tekst is aanleiding voor de
familie om contact op te nemen met onze heemkundekring
met de vraag of deze belangstelling heeft om het schilderij
in bruikleen voor onbepaalde tijd te aanvaarden en op te
hangen in het kasteel waar zij ooit heeft gewoond. Het is
een erfstuk uit de familie. Gezien de corona maatregelen in
België en Nederland kon tot voor kort geen overhandiging
plaatsvinden. Enkele weken geleden is het dan toch gelukt
om via Baarle Hertog de overhandiging te regelen. Volgens
Bert Meijs gaat het hier om een schilderij met daarop Julia
Maria Clara (Jonkvrouw) van Half Wassenaar van
Onsenoort. Zij was gehuwd met Jonkheer Leopoldus
Josephus Arnoldus Antonius Mr. de la Court, de laatste
kasteelheer op kasteel Onsenoort in Nieuwkuijk. Wat de
rol is van L. van den Broek en de vermelding van hem
achter op het doek wordt nog nader uitgezocht door Bert
Meijs. Met deze bruikleenovereenkomst is Julia weer terug
op het kasteel waar ze ooit heeft gewoond.

Bas Rietdijk, e-mail: bas.rietdijk@gmail.com

Quilts in ons heemgebied
Ook in ons heemgebied is quilten een populaire bezigheid.
Toch zal niet iedereen weten wat ermee bedoeld wordt.
Een quilt, zoals die ook tegenwoordig nog door
Nederlandse quiltsters wordt gemaakt, is een deken die
bestaat uit een bovenlaag van lapjeswerk, een tussenlaag
van een dunne, warmte-isolerende stof en een voering.
Door de drie lagen heen worden rijgsteken gestoken,
meestal in weerkerende patronen als ranken, ruiten,
spiralen of wat voor patronen dan ook. Een quilt wordt met
een rand afgewerkt. Vroeger werden er vooral resten
gebruikt om quilts te maken en bij elkaar geschraapte of
gebedelde lapjes.

In het heemhuis van de HKK in Deurne valt een mooi
exemplaar te bewonderen. Foto: An Moonen

Het kasteel Onsenoort in Nieuwkuijk in de tijd dat Jonkvrouwe
Julia de la Court er woonde. Rechts de kasteeltoren. Het
kasteel op de voorgrond is rond 1930 door de paters
afgebroken om er Abdij Mariënkroon te bouwen.

De term ‘quilt’ wordt pas sinds het begin van de zeventiger
jaren van de vorige eeuw in Nederland gebruikt. Daarvoor
sprak men van een doorgestikte deken of lappendeken.
Het uiterlijk van de deken werd bepaald door de rijkdom
van de familie. Voor wie erin geïnteresseerd is: An Moonen
schreef het lezenswaardig boek ‘Geschiedenis van de

Gien van Wijk
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Oproep Klokkenmakers in Heusden
Van Francois Broos is een uitgebreide reactie gekomen op
deze oproep. Daarin verwijst hij naar de familie Stassen in
Heusden. Telgen uit deze familie komen we ook tegen in
de inventarisatie van Pauselijke Zouaven in ons
heemgebied, als stadsbeiaardier en ja, ook als
klokkenmakers. Deze oproep was niet de eerste in zijn
soort. Op een soortgelijke oproep, toen specifiek over de
Wassen-klok, heeft Jan Beekmans gereageerd met erop
te wijzen, dat deze klok feitelijk een beschilderde Friese
klok is. De afbeelding op de klok heeft niets met Heusden
te maken. Ook nu dus geen klok voor de heemkundigen uit
Swalmen, maar we blijven ons best doen om onderzoekers
met onze kennis te helpen.

Hedikhuizense Sas (sluis rond 1950.

Natuurlijk er is veel verdwenen, de tijd heeft niet stil
gestaan, maar tegelijk is het verrassend hoeveel
aanwijzingen, hoe klein of subtiel ook, nog te zien zijn in
het gebied van het Land van Heusden, globaal de huidige
Gemeente Heusden. Denk maar eens aan de vele kastelen
die hier hebben gestaan.
Vanwaar dit nieuwe boek van de heemkundekring? Al 70
jaar laat de heemkundekring het periodiek Met Gansen
Trou verschijnen. Tienduizenden pagina's heemkunde. Van
deze kennis is in dit boek gretig gebruik gemaakt en dan
vooral uit de periode 1952 tot 1980. Uit deze tijdsspanne
zijn in het boek 59 heemkundige onderwerpen uitgelicht en
opnieuw beschreven in even zovele hoofdstukken en
voorzien van historische topografische kaarten, nieuwe
afbeeldingen en verrijkt met de kennis van nu. Met veel
respect voor en dank aan de toenmalige heemkundigen,
die met veel beperkter mogelijkheden van toen de basis
hebben gelegd.
Gelukkig is er nog veel dat herinnert aan het verleden, al
wordt het wel steeds minder. Aan bod komen onderwerpen
als De Naakten Hoek en het Mijntje, De gehuchten in de
Drunense Duinen, de Stelling van Heusden met haar
fortificaties, 't Huis of kasteel van Herpt, Het Drunens
Loopke, de militaire inundatiedijken, dijkdoorbraken etc.
Ieder hoofdstuk bestaat uit 4 tot 6 pagina's met veel
afbeeldingen, meest in kleur en een korte historische
beschrijving zonder compleet te hoeven zijn. Het boek had
ook de titel "van Verleden naar Heden" kunnen hebben.
Het boek heeft een harde kaft op A4 formaat en telt 250
pagina's met een voorwoord van Anton van der Lee,
voorzitter van HKK Onsenoort van 1976 tot en met 1999.
Het boek kost bij voorinschrijving €21,50, exclusief
eventuele verzendkosten buiten de gemeente Heusden.
Voorinschrijving is mogelijk door een mail te sturen naar
bestuur@hkkonsenoort onder vermelding van: "Boek Land
bestuur@hkkonsenoort.nl
van Heusden" en vergeet niet naam en adres in de mail te
vermelden. Een briefje naar Secretariaat HKK Onsenoort,
Abdijlaan 6b Nieuwkuijk kan ook. Ook hierin vermelden:
"Boek Land van Heusden" en naam en adres. Binnen de
gemeente Heusden krijgt u het boek thuis bezorgd, buiten
de gemeente Heusden wordt het opgestuurd en wordt
€4,60 verzendkosten gerekend. De termijn van
voorinschrijving vervalt, zodra het boek op 1 maart
daadwerkelijk op de markt komt en in de boekwinkels ligt.
Het boek kost na de voorinschrijving €23,50. Na 1 maart
kunt u het boek ook bestellen via de webwinkel van
Heemkundekring Onsenoort.
Website: www.hkkonsenoort.nl

Ook Gerard van den Berg, lid van onze vereniging en
voorzitter Stichting Carillon Drunen heeft gereageerd, hij
schreef het volgende: “Altijd geïnteresseerd in klokken
uurwerken en carillons, wellicht kan ik iets bijdragen in
advies techniek en onderhoud”.
gerardvandenberg@kpnmail.nl

Over geneesheren en pandemieën
In mijn woonplaats SintMichielsgestel woont een
bekende familie genaamd
Immens (actief in Centrale
Verwarming). Ik heb de
stamboom van deze familie
onderzocht. Een leuke
bezigheid in coronatijd! Het
resultaat van mijn onderzoek is
ondermeer dat er zes
opeenvolgende generaties
chirurgijns/geneesheren zijn
geweest tussen 1700 en 1900.
Een stamboom ontwikkelen is
prachtig, maar achter de feitelijke gegevens gaat vaak veel
vreugde en verdriet schuil. Ik heb over die geneesheren
een verhaal geschreven en in boekvorm uitgegeven:
Zes generaties DOKTER IMMENS. De geschiedenis van
barbier tot geneesheer verhelderd.
Het boek is opgebouwd op basis van drie lijnen: een
historische lijn, de Immens-geneesherenlijn en mijn
persoonlijke zoektocht. In de vorm van intermezzo’s geef ik
korte beschrijvingen van de pandemieën waarmee de
chirurgijns en heel- en vroedmeesters in hun tijd
geconfronteerd zijn.
Er is meer informatie te vinden op: www.dokterimmens.nl
Sjef van Hulten

Voorinschrijving boek "Het Land van
Heusden in kaart en beeld gezet"

Onze leden in het nieuws

Een nieuw boek van Heemkundekring Onsenoort over de
historie van het Land van Heusden. Het boek kreeg de titel
mee "Het Land van Heusden in kaart en beeld gezet". Het
boek is geschreven door Gien van Wijk, bestuurslid van
onze heemkundekring. Een beeldverhaal startend in het
verleden met veel historische topografische kaarten, foto's
en afbeeldingen en verbindend naar wat er in het heden
nog van is terug te vinden.

Het kan bijna niemand ontgaan zijn, want Marie van de
Middelhaai heeft wel zo ongeveer alle media bereid
gekregen om aandacht te besteden aan haar niet aflatende
strijd tegen nieuwbouw in de directe omgeving van haar
monumentale boerderij. Met als voorlopige ‘winst’, dat nu
e
ook de nieuwbouw een 19 -eeuwse uitstraling moet krijgen.
Eind goed, al goed dus? Nou nee, want ‘irst zien en dan
geleuven’ geeft de instelling van Marie goed weer.
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Reactie op Julianastraat 54
In de januari editie van Plekbord wordt een vraag gesteld
door de nieuwe bewoner op Julianastraat 54.te Vlijmen,
dhr. Wim van der Aa.
De naam Koolen op die plaats (Google Earth) is mij heel
wel bekend. Jo Koolen was nl. een van de eerste kantoor
medewerksters van Henri Mommersteeg, Zaadhandelaar in
Vlijmen. Een dochter van Jo Koolen is HCJM Roesel
wonend in Schijndel. Jo Koolen trouwde met de heer van
Casteren, stukadoor. Ik heb ze beiden gekend. Of Jo
Koolen het huis gebouwd heeft, zal waarschijnlijk niet het
geval zijn. Ik vermoed dat ze enig kind was en daardoor
tevens enig erfgenaam van haar ouders.
Aan de andere kant van hun woonblok woonde de
schoolmeester van de Openbare school, de heer van
Heijst. Of ik zijn naam goed schrijf ben ik niet zeker.
Met deze info wordt hopelijk de vraag enigszins
beantwoord.

De eeuwenoude boerderij van Marie van de Middelhaai

Van een heel ander kaliber is de terugblik op de strenge
winter van 1963. Op de Haarsteegse Wiel werd een
marathon verreden, waarvoor onder meer Reinier Paping
(onlangs 90 jaar geworden) naar Haarsteeg was gekomen,
de winnaar van de vlak daarvoor verreden Elfstedentocht.
Maar de winnaar hoefde deze middag niet naar Haarsteeg
te komen, want die was daar al, de plaatselijke
schaatscoryfee Wim van Heist.

Gr. Hans Mommersteeg.
Hieronder ook nog een reactie van Jos Klaren te Haarsteeg
“Onder het kopje Plekbord: van en door leden staat een
storende fout. Het pand Julianastraat 54 te Vlijmen werd
voorheen bewoond door juffrouw van Heijst en niet door
Juffrouw van Hest”

Het heemgevoel blijft, altijd
Bij verkopen uit de webwinkel komen vaak leuke reacties
op de vraag: ‘vanwaar deze belangstelling?’
Uit Tilburg ontvingen we het volgende antwoord.
mijn interesse voor het heemgebied is, dat ik geboren ben
in Vlijmen, maar sinds 1946 verhuisd naar Tilburg. Via
MGT ben ik veel te weten gekomen en niet te vergeten uw
Plekbord. Ook heb ik ondertussen veel boeken verzameld,
dank daarvoor. Hopende u voldoende informatie te hebben
gegeven bedank ik u voor uw mooie blad waar ik vol van
geniet.

e

Wim van Heijst 2 van rechts

.En dan hadden we dit jaar
ook nog corona-carnaval of
beter gezegd, geen carnaval.
René Esser, altijd en overal
aanwezig met zijn
filmcamera trok naar
Oeteldonk om een
sfeerimpressie te filmen van
sfeer, die er helemaal niet
was. Volgend jaar beter
René, met d’n optocht, volle
straten en carnaval vierende mensen, ook overal in de
gemeente Heusden.

Monumenten momentjes
50 afleveringen lang heeft u de stukjes van Nico Dircksen
kunnen lezen in ons Plekbord. Een mooie bloemlezing van
monumenten in ons heemgebied, waarover we aldus met
z’n allen weer wat meer informatie hebben gekregen.

(Nog) niet in de media,
maar voor passanten
goed zichtbaar is de eer,
die Hanneke de Vaan
ten deel is gevallen. Als
‘Prinses-carnaval
moeder’ is zij het hele
jaar de ‘Haorendammer
van het Jaor’.

Graag willen we Nico hierbij bedanken voor zijn inzet van
wat we toch maar een mooie invulling vonden van ons
Plekbord.
Mochten er leden zijn in onze mooie vereniging die ook
maandelijks een leuk stukje willen schrijven over alles wat
maar met heemkunde te maken heeft, zoals bijvoorbeeld,
gebouwen, mensen, beroepen of gebruiksartikelen?
Schroom niet en neem gerust contact met ons op.

Hanneke links op de foto

De Redactie

Bronnen: Brabants Dagblad, Heusden Nieuws.nl en de
Heusdense Courant

Bomvol Plekbord
We krijgen -en daar zijn we heel blij mee- vele reacties en
artikelen binnen, zoals ook deze maand weer. Helaas
hebben we enkele artikelen naar de volgende maand
moeten verplaatsen. Maar blijf vooral insturen.
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De Winter van 2021 gefotografeerd door: Ad Hartjes

Links en boven: Winter op Giersbergen

Hoog water aan de
Maas met links:
de Heusdense brug
Linksboven:
de pont bij Herpt
boven:
Hoogwater bij de
Bovenlandse Sluis
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De Winter van 2021 gefotografeerd door: Ad Hartjes

Nabij de Haarsteegsewiel

De Moerputten
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