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De Tweede Kamerverkiezingen liggen weer achter ons. Over een periode van drie
opeenvolgende dagen konden we onze stem uitbrengen en voor onze 70-plussers bestond
zelfs de mogelijkheid om de stem op de post te doen. Allemaal vernieuwingen in het
verkiezingsproces, die het gevolg zijn van de nog altijd voortdurende corona pandemie.
We kunnen niet allemaal bij de winnaars horen, maar dat we al zo lang in alle vrijheid onze
stem mogen en kunnen uitbrengen helpt wel om de uitslag ervan ook gewoon te
accepteren. Inmiddels is gelukkig ook het vaccinatieprogramma in gang gezet, de stap die
nodig is om weer wat meer vrijheid in onze dagelijkse contacten en activiteiten mogelijk te
maken. Het gaat niet allemaal zonder horten en stoten, maar we komen hoe dan ook
allemaal aan de beurt voor onze prik. Hou vol en blijf gezond en voor diegenen, die toch
getroffen zijn: van harte beterschap gewenst.
Adrie Verboord, voorzitter

Mooiste vestingstad van Nederland
De ANWB heeft een wedstrijd uitgeschreven voor de mooiste vestingstad van Nederland.
e
e
Vestingsteden, hoe leuk is dat? De historie druipt er van de gevels. In de 15 en 16 eeuw
werden ze versterkt met muren, wallen, bastions en andere verdedigingswerken. Zo kon
men de vijand buiten de poorten houden. Deze dreiging verdween, maar je kunt nu heerlijk
wandelen over de stadswallen, langs muren met kanonnen en vergezichten. Prachtige
stadjes met beschermde stadsgezichten en spannende verhalen.
Aan de verkiezing doen 40 vestingstadjes mee. De jury wordt gevormd door Marieke
Haafkens van de ANWB, Jaap-Evert Abrahamse van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed en historicus Maarten van Rossem.
Heusden is zo’n stadje waar je nu op kunt stemmen. De top 5 staat in september of
oktober in de ‘Kampioen’ en de 50 mooiste vestingsteden krijgen een plaatsje in het boek:
‘Allermooiste vestingsteden van Nederland’.
Stemmen, doe dit voor 15 april a.s. op: www.anwb.nl/vestingstad
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Veel schilders zijn geïnspireerd door Heusden, zoals Antoon Lommers uit Elshout.
Hij maakte dit aquarel van het Engstraatje in 1985
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Column

Welkom aan onze nieuwe leden

Buiten de lijntjes gekleurd?

In de afgelopen weken hebben we de volgende nieuwe
leden mogen verwelkomen.

De meeste lezers zullen deze
uitdrukking wel kennen, toch?
We gebruiken die, wanneer
iemand niet alleen de grenzen
opzoekt, maar er ook overheen
gaat. Iemand die buiten de lijntjes kleurt is dan ook vaak
‘grensverleggend’ bezig, of dat nou in een positieve of
negatieve betekenis wordt opgevat.
Deze gedachte kwam bij mij op, toen iemand reageerde op
het artikel over het Dr. Mollercollege in Waalwijk in een
recente editie van MGT. Deze middelbare school staat
immers in Waalwijk, Waalwijk ligt buiten ons heemgebied,
dus dat artikel had niet in MGT moeten staan. Oeps, daar
moet je dan even over nadenken, want wij moeten wel de
grenzen bewaken van wat voor onze vereniging
‘heemkunde’ letterlijk inhoudt.

Kees Geevers en Gertrud van Dam - Herpt
Lisa van den Bogaerdt
- Vlijmen
Alexandra Cieraad
- Sprang Capelle
Ontdek samen met ons hoe interessant heemkunde kan
zijn.
Ook leuk om nog even te melden, de cadeaukaart voor een
jaarlidmaatschap in onze webwinkel werkt dus echt!

Wandelen over de wallen

Gelukkig ben ik er niet al te lang door van slag geweest,
maar het heeft me wel aangezet om er toch even over door
te denken. Want het klopt helemaal, het schoolgebouw
staat in Waalwijk. Maar is dat het enige criterium? In mijn
jaren fietsten wij met een hele groep vanuit het oosten, dus
vanuit ons heemgebied, naar Waalwijk en voor en na mij
zal dat niet anders geweest zijn. Van al die toenmalige
leerlingen van het Moller is er momenteel een mooi aantal
lid van onze vereniging. Binnen de grenzen van onze
gemeente konden we ook helemaal geen middelbare
schoolopleiding volgen, want die was er niet. Pas toen De
Naulande als nevenvestiging van het Dr. Mollercollege in
Drunen werd gevestigd, konden leerlingen hier naar de
middelbare school.

Natuurlijk gaat u stemmen op Heusden voor de mooiste
vestingstad van Nederland, maar wilt u ook een mooie
stadswandeling of een wandeling over de stadwallen van
Heusden maken? Dat kan natuurlijk ook. Onze vereniging
heeft daarvoor een wandelboekje gemaakt dat te koop is
bij boekwinkel “Zin in Boeken” aan de Botermarkt.

Hetzelfde gold trouwens ook voor andere vormen van
vervolgonderwijs na de lagere school. Wilde je een vak
leren, dan kon je naar de ambachtsschool in Den Bosch of
in Waalwijk. Lager vervolgonderwijs was er wel, zoals de
Lagere Landbouw School in Nieuwkuijk, de
Schoenmakersvakschool en de Huishoudschool in Drunen
en een (M)ULO in Heusden en Vlijmen. De kloosterschool
van Abdij Mariënkroon had de status van kleinseminarie,
de eerste stap in de opleiding tot priester.

Het graf van Jean-Paul Bedier de Prairie

Gelukkig zijn het uiteindelijk toch onze inwoners, die ons
heemgebied maken tot wat het is. Die inwoners zullen
gelukkig heel veel gebruik maken van de voorzieningen,
die we hier in ruime mate zelf in huis hebben. Maar ook
dan nog konden en kunnen we niet in alles zelfvoorzienend
zijn. In die gevallen verleggen we onze grenzen, we
bouwen als het ware een tweede ring om ons heemgebied.
Voor mij is het volstrekt duidelijk, dat ook deze tweede ring
bij het heemgebied hoort. Niet fysiek, maar wel omdat we
niet zonder onze buren kunnen.

Al heel wat jaren heeft
onze vereniging contacten
met de
begraafplaatsbeheerders
van de twee parochies en
de gemeente over het
behoud van grafmonumenten om hun
cultuurhistorische waarde.
Zo is er in Elshout het graf
van de NederlandsIndische jongen JeanPaul Bedier de Prairie dat
daarom niet geruimd zal
worden. Jean-Paul kwam
in 1953 met zijn ouders
naar Norbertus en
overleed er vanwege
hartproblemen in 1954. Vele Elshoutenaren zullen zich de
begrafenis nog wel herinneren. In 1963 is het gezin naar
Amerika geëmigreerd. Vele jaren daarna heeft Anton
Lommers† het graf bijgehouden. De laatste jaren gebeurt
dit door mevr. Mien Jonkers.

Adrie

Bart Beaard

Kortom, kijk je niet alleen naar het gebouw, maar ook naar
de leerlingen, dan hebben scholen voor voortgezet
middelbaar onderwijs in onze buurgemeenten wel degelijk
een herkenbare relatie met ons. Zouden we trouwens
dezelfde redenering volgen ten aanzien van bijvoorbeeld
de Sint Jan in Den Bosch, dan zouden we wel mogen
berichten over de bedevaart in de meimaand naar Elshout,
maar niet over onze vroege zondagmorgenwandelingen in
die maand naar de Sint Jan. Pratend over
gezondheidszorg zou dan het JBZ-ziekenhuis ook buiten
de beschouwingen moeten blijven.
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Mussengilde

Het haantje van de toren

In de 19e eeuw zijn op diverse plaatsen 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 mussengilde ‘Tot nut en genoegen’
opgericht en het gilde heeft tot omstreeks 1940 bestaan. In
Elshout ging het om mussen, kraaien en houtduiven,
waarvan de vogelkoppen als bewijsstukken moesten
worden ingeleverd. Het ging daarbij om grote aantallen en
bv. in 1886 werden 1200 kraaien afgeschoten. Het
mussengilde is opgericht toen Antonius Verhoeven bezitter
geworden is van de heerlijkheid Oudheusden, Elshout en
Hulten. Het inhalen van de nieuwe Heer is in Elshout een
groot feest geworden en waardoor het initiatief gekomen is
om 1886 de fanfare ‘Eendracht Maakt Macht’ op te richten
en ook het mussengilde, waaraan hij een prachtig vaandel
geschonken heeft.

Onlangs kreeg ik van Legs Boelen een foto van het haantje
van de Elshoutse kerktoren.
De foto gemaakt door Ad van Bokhoven uit Waalwijk met
een drone, is er eentje uit een hele serie Haantjes uit de
regio. Onlangs stond hierover een artikel in het Brabants
Dagblad, maar het haantje van Elshout stond er niet bij.

Bart Beaard

Het bijzondere van de Elshoutse haan die de windrichting
aangeeft, is dat hij niet zo oud is als de kerk zelf, die zijn
voltooiing kreeg in 1878, maar zijn oorsprong vindt in 1974.
Toen namelijk kwam de restauratie gereed van de
torenspits, die door een storm op 2 april 1973 ter aarde
stortte.
Er werd een nieuwe haan gemaakt door Rien Willemen uit
Drunen, voorzien van bladgoud. De haan werd boven op
het kruis geplaatst, dat vervaardigd was door Harrie de
Bonth, smid uit Nieuwkuijk.

Het vaandel heeft aan beide zijden een beeltenis. Aan een
zijde het opschrift ‘TOT NUT EN GENOEGEN – OUDHEUSDEN
EN ELHOUT’ en aan de andere zijde ‘A.H.J VERHOEVEN –
HEER VAN OUDHEUSDEN, ELSHOUT EN HULTEN’.

‘100 jaar Herberg De Drie Linden’
op Giersbergen
Op 1 mei a.s.
bestaat Herberg
De Drie Linden in
Giersbergen 100
jaar. In 1921
kopen Jan van
der Meijden en
zijn vrouw Mien
én hun negen
kinderen de
boerderij met de
drie lindebomen
in Giersbergen.
Daarvoor woont familie van der Meijden op de
boerderij ertegenover. Jan gaat ook hier verder met
zijn boerenbedrijf en Mien begint er de herberg met
café. Ze heeft namelijk een vergunning gekregen om
een café te runnen.
Ze mag echter geen sterke drank verkopen. Dat vindt het
gemeentebestuur niet verantwoord in dat buitengebied.
Desondanks heeft Mien altijd wel een fles oude Jenever in
huis om voor haar vaste gasten een borreltje te kunnen
schenken…..Dit is maar een klein deel uit het verhaal van
Herberg De Drie Linden. Ter gelegenheid van dit jubileum
zal een boek met mooie, oude verhalen over de Drie
Linden en Giersbergen uitgegeven worden.

En de oude haan? Die hangt sindsdien als sierraad te
pronken achter in de kerk, met de gegraveerde tekst:
“Gevallen 2 april 1973”. Deze haan werd toentertijd
vervaardigd door dorpssmid Mart Klijn, die zijn smederij
had aan de Heusdenseweg in Elshout.
Toon Groot, Elshout
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Rectificatie:
Jonkvrouwe de la Court van Wassenaer

Reactie op Julianastraat 54
Hierin staan een paar onjuistheden cq zijn er dingen door
elkaar gehaald. Jo Koolen (1913-1978) was gehuwd met
Hendrikus van Kasteren en hun dochter Bep van Kasteren
was gehuwd met Van Roessel.

In het plekbord van februari 2021 maakte ik melding van
een nieuwe aanwinst in ons archief. Het ging 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. Ik vertelde daarbij, dat de echtgenoot van Julia de
laatste kasteelheer op kasteel Onsenoort in Nieuwkuijk
was. Dit is onjuist, want de zoon van Julia en Joseph, Jos
de la Court, was de laatste adellijke bewoner. Het is maar
dat u het weet.

Bert Meijs

Leden helpen leden
De oproep in het vorige Plekbord heeft tot gevolg gehad,
dat we enkele leden hebben kunnen verblijden met het
door hen gewenste boek. Dank daarvoor aan de gevers.

Met dank aan Bert Meijs en Huub van Helvoort die hierop
reageerden, is dit weer rechtgezet. Het meinummer 1954
van MGT is helemaal gewijd aan het klooster Mariënburg kasteel Onsenoort en haar bewoners.

Van Kees Fitters uit Nieuwkuijk ontvingen we zowel een
correctie als een oproep.
Eerst de correctie: graag wil ik jullie er op wijzen dat de
naam van de molen van Elshout "Vooruit" was en niet
zoals soms gemeld “Vooruitgang”.

Gini van Wijk

Oproep

Noot van de redactie: in alle artikelen wordt vermeld dat
de Elshoutse molen “De Vooruitgang” heet. Op de
database van verdwenen molens staat het volgende: “Op
de topografische kaarten staat de molen vermeld als
"KM Vooruit". Ten Bruggencate geeft ook die naam op,
maar vermeldt, dat op de baard "Vooruitgang" stond”.
Dus wie het nu precies weet mag het zeggen!

Welke vereniging, stichting, instelling viert in
2022 een jubileum?
In 2022 viert onze Heemkundekring haar 75-jarig bestaan.
Een jubileumcommissie is inmiddels gestart om in ieder
kwartaal van 2022 minimaal een jubileumactiviteit te
organiseren.
Naast deze jubileumactiviteiten lijkt het ons een goed idee
om in ons jubileumjaar ook in ‘Met Gansen Trou’ aandacht
te schenken aan andere jubilerende verenigingen,
instellingen en stichtingen in ons heemgebied, die in 2022
hun jubileum vieren. In januari 2022 verschijnt een artikel
over 75-jaar HKK Onsenoort. Maar ‘Met Gansen Trou’
verschijnt daarna nog het hele jaar door.
De redactie is op zoek naar deze jubilerende verenigingen
e.d. Zo meldde 100 Jaar Scherpschuttersvereniging
Prinses Juliana uit Vlijmen zich al, evenals 50 Jaar
Buurtvereniging de ‘Rooie Hoek’ in Elshout.

Gevolgd door de oproep: Verder ben ik gegevens aan het
verzamelen over de molens van Nieuwkuijk en Onsenoort,
ik hoop, samen met Bert Meijs, hierover een boek uit te
kunnen geven in de nabije toekomst. Mochten er lezers zijn
die bruikbare informatie hebben of foto's, documenten zou
ik die graag willen ontvangen of willen kopiëren. Vooral
foto’s van vóór de restauratie van 1967 en van de
restauratie zelf zijn erg welkom. Ik ben al ruim veertig jaar
vrijwillig molenaar en ben met mijn loopbaan begonnen bij
André Rombouts die me de beginselen van het
molenaarschap bijgebracht heeft.
Reacties aan plekbord@hkkonsenoort.nl

Stenen palen langs het kanaal

Wie meldt zich nog meer aan bij de redactie van MGT? We
bieden ruimte in MGT van 4-6 pagina’s. De jubilerende
vereniging verzorgt zelf het artikel met bijpassende
illustraties. Wat zou het mooi zijn wanneer we iedere
maand een andere jubilaris aandacht kunnen schenken.
Reacties aan: jubileumcommissie@hkkonsenoort.nl

Aan het Drongelens kanaal,
ter hoogte van de roeivijver,
Drunen, zowel aan de
noord- als zuidzijde staan
hardstenen bazalt palen,
ongeveer 50 meter van de
dijk evenwijdig aan het
kanaal.
De koppen van de palen zijn
wit (geweest) en staan op
regelmatige afstand op
ongeveer 100 meter van
elkaar.
Wie kan mij vertellen, waar
deze voor (geweest) zijn en
wie ze destijds geplaatst heeft?

Bas Rietdijk

Ad Hartjes,
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Reacties aan plekbord@hkkonsenoort.nl

Voorgenomen restauratie
Doeverense Sluis
Onlangs heeft de gemeente Heusden bekend gemaakt, dat
ook de restauratie van de Doeverense Sluis in de
Elshoutse Zeedijk in de loop van dit jaar gerestaureerd zal
gaan worden. Hierbij alvast een stukje geschiedenis over
dit bouwwerk.

De RK kerk St. Jan Geboorte in de steigers foto: Ad Hartjes

eens moeten zijn. Schilderwerk zal er ook voor een deel
gedaan worden, en waar nodig zullen de goten worden
aangepakt.
De vieringen kunnen in afgeslankte vorm in deze coronatijd
‘gewoon’ doorgaan. De klus zal normaal gesproken half
april klaar zijn. Over een aantal jaren is de rest van het dak
aan de beurt en ook de kerktoren moet gerenoveerd
worden. Dat wordt een volgende uitdaging.
De Doeverense sluis of ook wel Gemenelandse sluis
e
e
genoemd, is vermoedelijk aangelegd in de 14 of 15 eeuw
e
in het Oude Maasje. In de 16 eeuw is de sluis deel gaan
uitmaken van een fort. De sluis werd toen een inundatie
sluis om de omgeving van Heusden ter verdediging onder
water te kunnen zetten. Volgens oude kaarten had de sluis
toen waaierdeuren. Het fort is regelmatig belegerd, o.a.
e
e
door de Spanjaarden. In de 17 en 18 eeuw maakte de
e
sluis deel uit van de Waterlinie en in de 19 eeuw werd de
e
sluis een onderdeel van de Stelling van Heusden. Eind 19
eeuw is de Stelling van Heusden in onbruik geraakt en is
de sluis veranderd in een schotbalkensluis. Dit wil zeggen
een sluis zonder sluisdeuren, die alleen kon worden
afgesloten met balken. Deze werden geschoven in
e
sluitgroeven aan beide zijden van de sluismuur. Begin 20
eeuw is over de sluis een stenen brug gelegd met ijzeren
brugleuningen. De opslagplaats voor de schotbalken is
toen ook verdwenen. Na de aanleg van de Bergsche Maas,
het Drongelens Kanaal en de slechting van het fortterrein
had de sluis geen andere functie meer dan alleen een brug
te zijn over het Oude Maasje in de Elshoutse Zeedijk. Deze
toestand bestaat nog steeds. Voor de meeste
voorbijgangers is het nu een gewone brug en herinnert
niets aan een sluis. Wel is nog te zien waar de schotbalken
werden geplaatst. Volgens de restauratieplannen zouden
de sluisdeuren weer worden geplaatst. Dit zou mooi zijn
omdat dan de sluis weer het aanzien krijgt van de sluis
e
e
zoals deze in de 14 of 15 eeuw is aangelegd. We zullen
deze restauratie natuurlijk van dichtbij gaan volgen.

Presentatie boek: “100 jaar
Van Bijnen Transport en Opslag”
Maandagmiddag 1 maart zijn we met drie man sterk (Adrie
Verboord, Theo de Kort en Bart Beaard) goed
vertegewoordigd bij de boekpresentatie ‘100 Jaar Van
Bijnen Transport en Logistics’ in Nieuwkuijk. Vanwege de
coronacrisis is de opzet van de presentatie op een keurige
wijze aangepast. Na enkele toespraken overhandigt Tiny
van Bijnen het eerste exemplaar van het prachtig
vormgegeven boek aan burgemeester mevr. Willemijn van
Hees. Het bedrijf is door zijn grootouders in de Meliestraat
in Vlijmen begonnen. Opa heeft een bodedienst met paard
en wagen en oma drijft een café dat ouderen in Vlijmen
nog kennen als ‘De Vloei’. Het bedrijf is in de loop der jaren
sterk gegroeid en enkele malen verhuisd en ook veranderd
in de bedrijfsvoering. Aan de Kerkstraat in Nieuwkuijk
hebben zij nu 2/3 van het industrieterrein in eigendom met
2
2
33.000 m opslagruimte en 4.000 m kantoorverhuur. Het
bedrijf heeft nu 50 medewerkers en het transportbedrijf
heeft acht eigen vrachtwagens. Het boek is in te zien op de
website: www.vanbijnenlogistics.nl.
Bart Beaard

Gini van Wijk, foto: Ad Hartjes

Restauratie Sint Jan Geboorte in Vlijmen
In Elshout zijn de steigers om de toren net weer verdwenen
en in Vlijmen is de RK kerk juist net in de steigers gezet.
Het dak begon te lekken en dan is uitstel van de reparatie
geen optie. De leien op de kerk leken poreus en het
houtwerk werd aangetast. Dus was het noodzakelijk om de
leien gedeeltelijk te vervangen en wel aan de westkant Ook
rotte balken en andere houtdelen worden aangepakt.
Boven het plafond komen loopbruggen, om daar beter te
kunnen werken, maar ook voor de vrijwilligers die er wel

In 1921 begonnen Martinus van Bijnen en zijn vrouw Koosje
Verstappen een café/boerderij/bodedienst in de Melie. In het
midden hun zoon Henk. Foto: privéarchief Van Bijnen
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47 Struikelstenen in ’s-Hertogenbosch

De windmolen van oma Duck in MGT

Door de Stichting Struikelstenen ’s-Hertogenbosch worden
binnenkort 47 struikelstenen op zestien locaties in het
centrum gelegd. Dat gebeurt zonder publieke ceremonie,
voorafgaand aan de Dodenherdenking op 4 mei. Vanaf
maandag 3 mei zijn zij voor iedereen zichtbaar. De 47
stenen maken deel uit van de in totaal 293 die de Stichting
uiteindelijk wil plaatsen. Inmiddels zijn er 82 gelegd op 25
locaties.

Bij de woning Ophoviuslaan126 in ’s-Bosch zijn op 15 juni
2018 struikelstenen gelegd voor Arthur en Martha
Neuhaus. Het echtpaar Neuhaus heeft zich vanaf augustus
1942 in Heusden verborgen gehouden in de woning van
Pierre Halmans, agent van politie. Doordat het verblijf
verraden werd, is het echtpaar op 9 februari 1943 opgepakt
en op 5 maart in Sobibor (P) vergast. Verdere info via:
https://www.struikelstenen-shertogenbosch.nl
Bart Beaard, foto Ad Hartjes.

Donald Duck 1980 nr.20

Aan de rand van ons heem bij Doeveren staat aan de
overkant van de Maas een bijzondere windmolen.
Het is een vreemde eend in de bijt van de Nederlandse
poldermolens.
Wie vroeger het weekblad Donald Duck las, herkent hierin
wellicht de windmolen op de boerderij van oma Duck.

Dagexcursie 2021
Jammer, jammer, jammer, maar de inmiddels welbekende
omstandigheden maken het ook voor dit jaar onmogelijk
om met een paar volle touringcars op pad te gaan. We
richten de blik nu alvast vooruit op 2022 om de draad van
onze dagexcursie hopelijk weer op te pakken.

U leest meer hierover in 'UITGELICHT' in MGT 2021-3.
Frans van Noppen

Ans Zeeuwen – Werkgroep Excursies

Wie, Wat, Waar?
Na het succes met de vorige
groepsfoto, nu een foto van
een klas van de R.K. Jongensschool – Vlijmen in 1963.
Wie kan ons helpen met
de namen?
Info naar:
plekbord@
hkkonsenoort.nl
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De natuur in maart: “Landgoed PAX” nabij Oudheusden

Foto’s:
Toon Groot
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De natuur in maart: “Landgoed PAX” nabij Oudheusden

Foto’s:
Toon Groot
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