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Heemkunde: verleden, heden en toekomst 

 

Dat heemkunde zich bezighoudt met het verleden is geen verrassing. Dat zit opgesloten in 
de zorg voor ons ‘cultureel erfgoed’. Het heden is al wat moeilijker voor te stellen, ook al 
zijn wij natuurlijk voortdurend vanuit het heden met ons verleden in de weer. Dat 
heemkunde aandacht besteedt aan de toekomst, dat is nog een stap verder van huis. Toch 
is dat precies, wat we de komende maanden gaan doen. Wat brengt ons hiertoe? 
 
In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat in de plaats komen van een 
aantal huidige wetten en bepalingen, die allemaal te maken hebben met de inrichting van 
onze omgeving. De afgelopen jaren is al veel werk verzet, met name op gemeentelijk 
niveau, om tot deze Omgevingswet te komen. De basis hiervoor ligt in de vraag: in wat 
voor gemeente willen wij in 2050 wonen? 
 
Het antwoord daarop begint met het ontwikkelen van een Omgevingsvisie, een vergezicht 
waar we stap voor stap naar toe willen. Maar om te weten waar je naar toe wilt, is het 
belangrijk om te weten waar je nu staat. Wat voor gemeente Heusden vinden wij dat we 
vandaag zijn? Naar welke aspecten kijken we dan? Nemen we daarin woningbouw mee, 
ons buitendijks gebied, de economische componenten zoals industriegebieden en 
winkel(centra), recreatie? 
 
Uit de Omgevingsvisie is een Omgevingsplan samen te stellen. Allerlei grote en kleine 
stappen, die nodig zijn op de weg naar het Heusden van de toekomst. Deze ontwikkeling 
van ons heemgebied is voor mensen met belangstelling voor heemkunde dan ook zeker 
interessant. Natuurlijk zullen onze heemkundige opvolgers over 30 of 40 jaar deze 
ontwikkeling al terugkijkend prima kunnen beschrijven. Wij proberen te begrijpen wat er 
gaat gebeuren en hoe wij daar vanuit de heemkunde een bijdrage aan kunnen leveren. Dat 
gaan we doen door iedere maand in het Plekbord een stukje van deze ontwikkeling toe te 
lichten. Daarmee te beginnen in mei, kijkend naar de huidige gemeente Heusden met de 
vele kernen als vertrekpunt naar het Heusden van de Toekomst. 
 
Adrie Verboord 

 

 

Nieuwe rubriek in Plekbord “De Uitdaging” 
 
In het digitale Plekbord van de maand februari trof u 12 prachtige foto’s aan van het 
winterse landschap in ons heem, gemaakt door onze huisfotograaf Ad Hartjes. 
Dit bracht ons op het idee om elke maand een andere fotograaf een podium te geven in 
het Plekbord. Ik zelf nam alvast het voortouw om het Plekbord van maart te vullen met 
foto’s van landgoed “Pax” nabij Oudheusden. 
Vervolgens hebben we drie hobbyfotografen en een beroepsfotograaf gevonden, die allen 
lid zijn van onze vereniging om deze eerste uitdaging aan te gaan. Zij gaan een 
natuurgebied(je) in ons Heem vastleggen. Dat zijn landgoed Steenenburg, Nieuwkuijkse 
wiel en bosje, De Haarsteegse Wiel en het Engelenmeer. Zo kunnen we zien hoe ons 
woongebied rijk is aan natuur, maar ook dat de natuur elke maand verandert.  
. 
April doet wat hij wil 

In het digitale Plekbord van deze maand treft u foto’s aan van Landgoed “Steenenburg” 
gemaakt door André Janssen uit Nieuwkuijk. André is vaak te vinden in dit gebied en heeft 
op facebook al vele foto’s gepubliceerd over dit fraaie stukje natuur. Het voorjaar ontluikt, 
maar kan ook zeer grillig zijn, dat bewijzen de sneeuwbuien begin april, maar het levert 
mooie plaatjes op met veel aandacht voor de fauna in dit gebied. De natuur is alweer uit 
zijn winterslaap en volop in beweging. 
 
Toon Groot, redactie Plekbord 
 

Meer over “De Uitdaging” op pagina 2 

http://www.hkkonsenoort,nl/
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
mailto:gienvanwijk@ziggo.nl
mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl
http://www.hkkonsenoort.nl/
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Column 
 
Zwemmen 
 
In dit Plekbord tref je onder (veel) 
meer ook de aankondiging van het 
nieuwe boek van Bert Meijs: 
Natuurbaden in de gemeente Vlijmen. Het betreft drie 
openlucht baden, netjes verdeeld over Haarsteeg, 
Nieuwkuijk en Vlijmen. Het zwembad van Vlijmen lag 
tussen Vlijmen en Den Bosch, een open gebied, waarvan 
de beleidsmakers in Den Bosch vonden, dat het een ideale 
locatie voor een vuilnisbelt zou zijn. Je snapt het al: einde 
zwembad. De andere twee betreffen de Haarsteegse Wiel 
en de Nieuwkuijkse Wiel. Wat hun geschiedenis 
buitengewoon interessant maakt is het levensverhaal van 
Janus van Engelen, dat hier als de bekende rode draad 
doorheen loopt. 
 
Het Vlijmense zwembad was voor mijn tijd, maar in de 
beide genoemde wielen heb ik ook regelmatig 
gezwommen. Zonder diploma, dat wel, maar blijkbaar heb 
ik me in ieder geval toch de schoolslag weten eigen te 
maken. Een favoriete sport is zwemmen voor mij nooit 
geworden, ook al wordt er toch voortdurend op gewezen, 
hoe goed zwemmen is voor je lichaam. Maar zwemmen of 
niet, wanneer je jong bent zijn er meer goede redenen te 
bedenken om naar de waterkant te gaan. 
 
Behalve de Haarsteegse en de Nieuwkuijkse Wiel kan ik 
me ook de Kooiwiel nog als zwemwater herinneren en ook 
aan de Maas waren we regelmatig te vinden. Eigenlijk was 
ieder open water voor ons gewoon zwemwater. Nou was 
mijn vader ook nogal geobsedeerd door water, dus op enig 
moment konden wij ook thuis op de Wolput van een 
zwembad genieten. Wat ik me daarvan echter vooral 
herinner is dat wij dat bad met enige regelmaat hebben 
gebruikt om onwelgevallige vrijers letterlijk te doen 
afdruipen. 
 
Wat ook bij de jeugdige jaren hoort is om 
(levens)gevaarlijke situaties vooral niet als zodanig te 
herkennen. Wie op het idee komt om na een avond vol 
bierconsumptie in de horeca van Haarsteeg, ter afkoeling 
midden in de nacht te gaan zwemmen, die is toch minstens 
lichtelijk gestoord. Maar zwaar gestoord geeft de 
gemoedstoestand van dat moment waarschijnlijk veel 
juister weer. Het is allemaal goed afgelopen, ook al was 
een van onze vrienden zijn bril verloren en kwam hij tot de 
ontnuchterende conclusie, dat hij helemaal niet kon 
zwemmen. 
 
Gelukkig neemt met het toenemen van de jaren en de zorg 
voor je gezin, ook de jeugdige onbezonnenheid af. Met de 
kinderen hebben we nog wel vertier gezocht aan de 
Nieuwkuijkse Wiel, om daarna met de kleinkinderen Het 
Run in Drunen op te zoeken. Wat nu vooral opvalt bij mijn 
bezoek aan welk zwembad dan ook, is de angsthazerige 
manier waarop ik het water tegemoet treedt. Als de 
(klein)kinderen het weer tijd vinden om uit het water te 
komen, dan ben ik nog steeds bezig om het water in te 
komen. Zou ik een wedstrijdzwemmer zijn, dan stond ik 
waarschijnlijk nog op het startblok, wanneer de anderen 
weer aantikten. Gelukkig is die carrière mij bespaard 
gebleven. 
Is dit nou heemkunde? Nou, mijn persoonlijke ervaringen 
beslist niet. Maar het boek van Bert Meijs is dat 100% 
zeker wel. Van harte aanbevolen!  
 
Adrie 

Nieuwe leden  
 
De volgende personen mogen we ook voortaan 
maandelijks van heemkundige wetenswaardigheden 
voorzien. 
 
Henny Wibbelink  Vlijmen 
Wil Vranken  Drunen 
Marc Vennings  Vlijmen 
Doris Sandrock –Gille Heusden 
 
Van harte welkom en voel je thuis bij onze vereniging 
 

 

Vervolg “De Uitdaging” 
 
Fotograven gezocht 
 

Voor de maanden september t/m december zoeken we nog 
fotografen (je hoeft geen topfotograaf te zijn) die het leuk 
vinden om aan deze “Uitdaging” mee te willen doen en 
eventueel te kiezen voor: De afgraving Drunen en de 
Baardwijkse Overlaat, De Roeivijver en het Drongelens 
Kanaal, De Elshoutse Zeedijk en de Drunense Duinen. 
 
Als dit project aanslaat zullen we hier in 2022 zeker een 
vervolg aangeven met een andere opdracht. We zouden 
bijvoorbeeld foto’s kunnen maken van elke kern van ons 
heem. Wat ons dan weer een mooi inkijkje gaat geven van 
het tweede decennium van de 21

e
 eeuw 

 
Wil je meedoen, meld je dan aan via e-mailadres: 
plekbord@hkkonsenoort.nl 
 

 

Opheldering gevraagd 
 
Onze vereniging heeft zo’n 180 leden, die buiten ons 
heemgebied wonen. Dat maakt deze leden misschien wel 
extra alert, wanneer ze iets onder ogen krijgen, dat hen 
met ons gebied verbindt. Zo ook een artikel in NRC, waarin 
Vlijmen wordt genoemd. Maar helaas voor onze 
Vlijmenaren, het betreft hier de landelijke ‘Topografie van 
de Domheid’. Wat blijkt? Vlijmen is in deze lijst 
opgenomen, vanwege de typering ‘Maanblussers’. Daarin 
staat Vlijmen overigens niet alleen, want in Brabant en 
Zeeland komt deze aanduiding nog 5 keren voor.  
Toen we in 2014 de dagexcursie naar Mechelen gehad 
hebben, schreef Bert de Vaan hierover:  
 
“Mechelaars gaan de maan blussen!” 
 

In de nacht van 27 op 28 januari 1687 meenden de 
Mechelaars dat de Sint-Romboutstoren in brand stond en 
rukten met man en macht uit om te blussen. Uiteindelijk 
bleek er niets aan de hand te zijn. Waarschijnlijk heeft de 
maan in combinatie met de mist voor gezichtsbedrog 
gezorgd. Ondanks pogingen om de blunder stil te houden, 
verspreidde het nieuws zich als een lopend vuurtje, dat dan 
weer wel. Tot vandaag dragen de inwoners van Mechelen 
de spotnaam 'Maneblussers'. Het bier Maneblusser smaakt 
goed.  
 
Als geboren Vlijmenaar is deze aanduiding van 
Maanblussers voor mij geheel nieuw. Graag hoor ik of er 
lezers zijn, die hiervoor een verklaring kunnen geven. 
Reacties naar Plekbord@hkkonsenoort.nl 

 
Adrie Verboord  

mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl
mailto:Plekbord@hkkonsenoort.nl
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De geschiedenis van de 3 natuurbaden  
in de gemeente Vlijmen 
 
Zo luidt de titel van het nieuwe boek van heemkundige Bert 
Meijs. Is dit al een hele zin, het boek heeft ook nog een 
ondertitel: ‘en de jarenlange strijd van Janus van Engelen’. 
Meer introductie is dan in feite niet meer nodig. 
 
Het boek begint al voor de oorlog met het natuurbad van 
Vlijmen. Dit bad lag op de grens van Vlijmen en Den Bosch 
ter hoogte van het toenmalige Café de Hut. Bij een 
zwembad hoort ook een zwemclub, die een voor die tijd 
respectabel aantal leden kende. Totdat de gemeente ’s 
Hertogenbosch het nodig achtte om pal naast het 
Vlijmense zwembad een vuilnisbelt in gebruik te nemen, 
met ondraaglijke stank en ongedierte tot gevolg. De 
‘rattenplaag’ is door de burgemeesters in dichterlijke 
bewoordingen weergegeven. 
 
Janus van Engelen heeft hierbij nog geen rol gespeeld, 
maar hoe anders is dit geweest bij de ontwikkeling van de 
openluchtbaden in Haarsteeg en Nieuwkuijk. Janus, die 
een groot pleitbezorger was van sportbeoefening door de 
jeugd en voor wie geen berg te hoog was of, wellicht beter, 
geen wiel te diep, om zijn plannen te realiseren. Daarbij 
kwam hij natuurlijk voortdurend de gemeente Vlijmen op 
zijn pad tegen. Een gemeente, die aanvankelijk zeker niet 
onwelwillend stond tegenover Janus en zijn ambities, maar 
die gaandeweg toch steeds meer moeite kreeg om met ‘de 
idealist’ Janus tot een vruchtbare samenwerking te komen. 
Daar tussendoor speelt dan ook nog het echt grote 
vraagstuk uit die tijd: hoe zorgen we ervoor dat meisjes en 
jongens en dames en heren toch vooral gescheiden blijven 
om en in het zwembad. 
Bert heeft er een lezenswaardig boek van gemaakt, dat, 
naast alle perikelen rond Janus en de gemeente Vlijmen, 
ons ook mee terugneemt naar de gangbare principes over 
de zedelijke normen en waarden in de jaren vijftig en 
zestig. 
 

 
Het zwembad in de Nieuwkuijkse wiel 

 
Het boek komt half mei beschikbaar, telt 120 pagina’s in 
kleur, met slappe kaft en gaat €15,00 kosten. Inschrijven 
kan door een bericht aan bestuur@hkkonsenoort.nl. 

Zodra het boek beschikbaar is, wordt het thuisbezorgd. 
Vanaf dan is het ook te verkrijgen bij Sikkers – Blz in 
Drunen, Zin in Boeken in Heusden en The Read Shop in 
Waalwijk en zoals gebruikelijk in onze eigen webwinkel. 

 
 

Aanvulling op column maart 
 
Door Trudy van den Ossenblok – Klaren is opgemerkt, dat 
in 1963 in Drunen de J.P. van Rooij MAVO is opgericht. 
Naast Vlijmen – Vliedberg en Heusden had dus ook 
Drunen een MAVO in de jaren zestig. 

Achternamen bij Sint Jorisgilde  
in Drunen  
 
Naar aanleiding van mijn artikel in Met Gansen Trou van 
maart 2021 over het voormalige Sint Jorisgilde van Drunen 
ontving ik een interessante reactie van Bert Meijs met 
betrekking tot mijn opmerking dat er maar weinige 
achternamen in de stukken van 1618 – 1623 zijn vermeld. 
Het blijkt namelijk dat bepaalde leden wél een vaste 
achternaam hadden, maar dat die niet werd genoemd 
omdat waarschijnlijk in het alledaagse spraakgebruik alleen 
maar de patroniemen werden gebruikt die bij iedereen 
bekend waren. Bert heeft al jarenlang gewerkt aan een 
reconstructie van de bevolking van Drunen, Elshout, Oud 
Heusden en Herpt en hij kon daardoor in zijn database een 
aantal achternamen terugvinden van leden van het Sint 
Jorisgilde. Voor genealogen is dat natuurlijk interessant, al 
was het alleen maar om zekerheid te hebben dat de 
betreffende personen in een bepaald jaar nog in leven 
waren. Hij vond de volgende namen: Joost Jorisse van de 
Wiel, Jan Emonts van Hulten, Antonius Cornelisse 
Mulders, Rombout Steven Willems van den Hoven, 
Laureijs Adriaans Coij, Goder Laureijsse de Vries, Adriaan 
Joost van Drunen (?), Joost Dirks IJsendoorn, Steven 
Willems van den Hoven en Laureijs Goderts de Vries. 
 
Anton van der Lee 
 

 

Reactie’s stenen palen langs  
het Drongelskanaal 
 
Laatst stond er een heel verhaal in weekblad Drunen over 
een vluchtroute langs de badweg in Nieuwkuijk. Daar 
werden aanlegplaatsen in genoemd. Daar zouden deze 
bolders van kunnen zijn. Als ze over grote lengten staan 
zijn het waarschijnlijk van het jaagpad verankerpunten om 
telkens stuk verder te komen. Vervoer per trekschuit was in 
die tijd van graven kanaal vrij gebruikelijk. In 1917 is mijn 
vader als baby met hele gezin per trekschuit van Emmerich 
naar Wijk bij Duurstede verhuisd over de rijn.  
 
Desiree Rijnders  
 
Voor zover mij ooit ter ore is gekomen betreffende de 
hardstenen paaltjes met witte bovenkant. 
Na de ontginningen van de natte gronden (drooglegging 
van buitendijkse polders ) en overlaten door de overheden 
destijds, hadden de gemeenten de grondrechten. Deze 
werden in percelen verpacht  aan belangstellende (boeren) 
uit de omgeving. De stenen hadden ook nog een nummer 
op het wit, een perceelnummer. Daaraan kon je het perceel 
aflezen wat jou was toebedeeld. 
Elk perceel had ongeveer dezelfde breedte, maar lengtes 
wisselden nog wel eens, of men pachtte maar een half deel 
ervan en een ander het overige deel. Dit is wat ik ooit heb 
opgevangen over de palen aan het Drongelens Kanaal. 
Of het de waarheid is weet ik niet, maar ik kon mij er wel in 
vinden. 
 
Peter van der Velden 
 

Ook van Harrie Elshout hebben we een reactie gekregen 
over de oproep in Plekbord. Volgens Harrie zijn het 
natuurstenen hectometerpalen en die stonden er dus elke 
100 meter. Bij Eikendonk in Baardwijk/Waalwijk zouden er 
nog een aantal achter elkaar staan. 
 
Hier kan Ad Hartjes mee vooruit, zo denken wij. 

mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
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Activiteitenplan Heemkundekring 
Onsenoort 2021 
 
Een vast onderdeel van de Algemene Ledenvergadering is 
de presentatie van de voorgenomen activiteiten. Omdat de 
ALV nog niet kon worden gehouden, hebben we besloten 
om deze plannen nu middels het Plekbord met de leden te 
delen. 
 
Behoudens de uitgifte van boeken en het periodiek MGT 
en Plekbord, zullen er tot 1 mei 2021 geen activiteiten 
plaatsvinden georganiseerd door de Heemkundekring, 
waarbij leden of publiek mogen worden uitgenodigd. De 
huidige coronasituatie laat dit niet toe. Na 1 mei zullen 
onderstaande geplande activiteiten nader worden ingevuld 
(data etc.) met de mogelijkheden die ons op dat moment 
worden geboden. 
  

1.Boekuitgiften 2021 
Ook dit jaar staan er weer diverse publicaties op het 
programma waarin heel uiteenlopende heemkundige 
thema’s uitgediept en gepresenteerd worden. In een enkel 
geval is de bijdrage van onze heemkundekring vooral 
faciliterend, maar ook daarmee dienen we het 
heemkundige belang. Dit geldt bv voor het boek over ‘De 
Maaihoeve’ op Giersbergen. Soms bevat het veel 
verschillende onderwerpen, zoals Het Land van Heusden 
in Kaart en Beeld en Historisch Heusden of wordt een 
onderwerp helemaal uitgediept, zoals bij de Natuurbaden in 
Vlijmen en de rol van Janus van Engelen daarin. Van weer 
een andere orde is de verslaglegging van dag tot dag, 
zoals onder anderen Henri Mommersteeg, die van 
september ’44 tot eind januari ’45 heeft opgetekend. Veel 
variatie, veel publicaties en hopelijk in de tweede helft van 
dit jaar ook weer boekpresentaties, waarmee we de 
auteurs ook de waardering kunnen geven voor hun 
inspanningen. Het bestuur zal proberen de publicaties zo 
goed mogelijk in de tijd in te passen. 
 
Voor boekuitgiften en publicaties, volg het Plekbord en de 
gebruikelijke media.  
 
Zoals de situatie er nu voor staat zullen bij de boekuitgiften 
in het eerste halfjaar van 2021 geen boekpresentaties 
plaatsvinden. Hopelijk verbetert de situatie hieromtrent 
echter zodanig, dat aan het eind van het jaar een 
boekpresentatie weer op een verantwoorde wijze mogelijk 
wordt. 
 

2. Educatie 
Indien de maatregelen het toelaten, wordt bekeken of de 
HOSH-dag in oktober nog georganiseerd kan worden. Als 
het weer mogelijk is ontvangen we weer scoutinggroepen, 
er lopen hierover nog verschillende afspraken. (Nieuwkuijk 
en Vlijmen) en zal weer contact worden gelegd met de 
scholen over de overdracht van de struikelstenen. 
Voorts lopen er contacten met enkele scholen over 
gastlessen, maar ook hier zijn we afhankelijk van de 
risico’s en het coronabeleid van de scholen. 
Contact wordt onderhouden met de educatiecommissie van 
het Gouverneurshuis over eventuele gecombineerde 
acties. Alles is echter op dit moment afhankelijk van de 
ontwikkelingen rond Covid-19 en de vaccinatie daarvoor 
vanwege de combinatie jongeren met ouderen in de 
risicogroepen. 

 
De jeugd word geholpen met het zoeken naar metalen 

 met een metaaldetector. 
 

3. Monumenten in Heusden 
De werkgroep met deze naam zal de inventarisatie van de 
380 Rijks- en gemeentelijke monumenten dit jaar afronden. 
Aan de lijst zijn in iedere kern andere cultuur-historisch 
waardevolle objecten toegevoegd. Alle gegevens worden 
gestructureerd opgeslagen in word- en excel-bestanden. 
De gegevens van deze collectie zullen opgeslagen worden 
in het externe archief om van daaruit op onze eigen 
website gepresenteerd te worden. Indien haalbaar kan 
deze opzet op Open Monumentendag in september 
onthuld worden. 
 

4. Archeologie 
Er is een projectgroep "Archeologie vondsten" opgericht 
o.l.v. Bas Rietdijk die in 2021 start met de inventarisatie en 
beschrijving van alle archeologische vondsten en 
vindplaatsen, gedaan in ons heemgebied met als 
uiteindelijke doel een publicatie. Het streven is tevens om 
weer te komen tot één Werkgroep Archeologie. 
 

5. Voorbereidingen 75-jarig bestaan in 2022 
De commissie werkt verder aan de realisatie van de 
plannen voor het 75-jarig bestaan. Daarbij is het 
uitgangspunt om het hele jaar aandacht te besteden aan dit 
jubileum met ieder kwartaal een activiteit. 
Kwartaal 1: lokale heemkamer(tje)s 
Kwartaal 2: wandel- en fietsweekenden 
Kwartaal 3: boekpresentatie 
Kwartaal 4: feestelijke afsluiting 
 

4. Cultuur-historische wandelingen 
De volgende cultuur-historische wandelingen zijn gepland: 
- Vlijmen-West door Adrie Verboord (nieuw). 
- Haarsteeg in het bijzonder de Inlaagdijk, Oude Haven en 
Haarsteegse Wiel door Adrie van Bladel en Gien van Wijk 
(nieuw). 
- Landgoed Steenenborch door Henk Roestenburg en 
André Janssen. 
- Vlijmens Ven en De Moerputten door Ad Hartjes 
- Het Drongelens Kanaal en Baardwijkse Overlaat door 
Gien van Wijk 
- Historische wandeling Mariënkroon op de eerste zondag 
van juni, juli, augustus en september als onderdeel van het 
Brabantse Kloosterjaar, in samenwerking met Focolare. 
Verder beschikbaar op aanvraag. 
 
Voor enkele van deze wandelingen zal een begeleidende 
publicatie worden samengesteld en uitgereikt voorafgaand 
aan de wandeling. Hiervoor zal een sympathieke prijs 
gerekend worden.  
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5. Exposities 
De lopende expositie over mandenmakerijen en 
leerlooierijen in de heemkamer wordt deels afgebouwd en 
vervangen door een expositie over de melk- en 
boterfabrieken in ons heemgebied. Voorlopige planning 2e 
helft 2021. 
Van de gemeente Heusden is toestemming gekregen om 
de expositie Bossche School architectuur in de aula van 
begraafplaats Duinhaege in Drunen ook in 2021 voort te 
zetten voor zover de coronasituatie dit toelaat. 
 

 
Foto expositie “Vlijmen in de jaren zestig” in de bibliotheek 

 

6. Excursies 
Normaal plant de excursiecommissie een dagexcursie en 
een halve dag excursie. Gezien de corona situatie en de 
benodigde voorbereidingstijd voor de dagexcursie, zal deze 
activiteit dit jaar niet doorgaan. Wel wordt er nagedacht 
over een halve dag excursie 2e helft van 2021.  
 
7. Lezingen 

Gepland zijn 2 lezingen in de 2e helft van 2021, waarvan 
één door Gien van Wijk over zijn boek " Land van Heusden 
in kaart en beeld gezet". Volg hiervoor het Plekbord en de 
media. 
 

8. Huisvesting 
De commissie huisvesting en beheer bereidt een 
herhuisvesting voor. Dit zal bestaan uit het afstoten van de 
huidige heemunit op het parkeerterrein en het huren van 
extra ruimten in de heemtoren, nu nog in gebruik door de 
stichting Cultuurtoren Honsoirde.  Op dit moment loopt 
hierover overleg. De bedoeling is de herhuisvesting te 
realiseren voor 1 juli van dit jaar.  
 

9. Redactiecommissie 
Alle geplande activiteiten rond de uitgifte van het periodiek 
MGT en het Plekbord gaan onder de huidige coronasituatie 
gewoon door.  
 

10. Archief 
Dit jaar zal een start worden gemaakt met het 
onderbrengen van een deel van ons archief in de Brabant 
Cloud. Te beginnen met een deel van het foto archief en 
het beschrijven van de foto's.  
 
Namens het bestuur   Gien van Wijk 
 

 

Foto’s gezocht 
 
Complimenten voor MGT en het bijbehorende ‘Plekbord’, 
maar ik heb ook een vraag: 
Als oud misdienaar (jaren zestig) en bladerend door mijn 
foto-album, viel mij op dat er geen enkel bewijs van mijn 
‘misdienaar carrière’ is te vinden. Terwijl ik toch honderden 
keren ben opgeroepen met zo’n klein (groen) kaartje in de 

brievenbus, plus de tientallen uitvaarten die ik heb 
bijgewoond als misdienaar (tijdens schooltijd).  
 
Is er misschien iemand in uw lezersbestand die foto’s heeft 
van ons in actie? Op internet kwam ik slechts één foto 
tegen, maar daar sta ik zelf niet op. Wie weet wat er nog te 
vinden is! 
 
Hartelijk dank en groeten uit Brussel.  Peter Verhoeven  
 

 

Oproep vrijwilliger(s) voor het 
beschrijven en ingeven in bestand  
van foto's 
 
In het archief van de heemkundekring bevindt zich 
momenteel een bestand van duizenden foto's en 
afbeeldingen van de dorpen en omgeving uit ons 
heemgebied. Het merendeel van deze foto's en 
afbeeldingen zijn digitaal opgeslagen in een externe 
opslag. Maar in ons archief liggen ook honderden, niet 
ingescande foto's en afbeeldingen, opgeslagen. Het betreft 
oude foto's , maar ook hedendaagse afbeeldingen. Het 
plan is om deze foto's en afbeeldingen geleidelijk op te 
slaan in een extern opslagmedium. Door het bestuur is 
gekozen voor de "Brabant Cloud". Een extern 
opslagmedium waar meerdere Heemkundekringen in 
Brabant  gebruik van maken. Het voordeel van deze opslag 
is dat het goed en zeker voor de toekomst is opgeslagen 
en het biedt de mogelijkheid om de foto's en afbeeldingen 
voor belangstellenden thuis op de computer in te zien en 
beschikbaar te maken voor publiekelijk gebruik. De regie 
hierover blijft wel in handen van onze heemkundekring. 
 
Voor het ingeven (uploaden) van de foto's en afbeeldingen 
in de Brabant Cloud en het in het kort beschrijven wat er op 
de foto is te zien en waar de foto is genomen, is het 
bestuur op zoek naar één of twee vrijwilligers die het leuk 
vinden te werken met historische en hedendaagse foto's en 
kennis hebben van ons heemgebied om deze te herkennen 
en te beschrijven. Dit kan gewoon thuis of ook in de ruimte 
van de heemkamer op Mariënkroon. Dit alles kan gebeuren 
in uw eigen tempo. Er zit dus geen planning aan vast. Voor 
een laptop kan eventueel worden gezorgd.  
 
Om alles in goed banen te leiden is er een korte cursus van 
een dag mogelijk in 's-Hertogenbosch en een bezoek aan 
de Heemkundekring Loon Op't Sand die al enige jaren 
ervaring heeft met de Brabant Cloud. Bent u nieuwsgierig 
en zoekt u een mooi invulling van uw vrije tijd, stuur dan 
een mail naar bestuur@hkkonsenoort.nl of neem contact 

op met Gien van Wijk 06-20266326. 
 
Wij horen graag van u.  Gien van Wijk 
 

 

Correctie tekst MGT 
 
In “Met Gansen Trou” van maart jl. is  in het artikel over 
meester Prinsen een kleine fout geslopen. De namen 
onder de gezinsfoto zijn niet juist weergegeven. 
Onderstaand de juiste vermelding.  
 
Gezinsfoto van de familie Harry Prinsen: 
Achterste rij v.l.n.r.: Johanna Th. (Jo), Johannes J. (Jan), 
Hendrika J. (Jet), Hendrikus (Harry), N.N. Josef (Sjef), 
Claudius A.,  Voorste rij v.l.n.r.: Lodewijk (Louis), Theodora 
L. (Door), Petrus Th.A. (Pieter), Augusta J.M., Hendrikus 
P.J. (Harry) en N.N. 

mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
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1000e foto geplaatst in het  
Herpts Digitale Familiealbum 
 

De werkgroep Herpts Digitaal Familiealbum is een kleine 
twee jaar geleden begonnen met het verzamelen van oude 
Herptse foto’s. In de beeldbank van het Streekarchief zaten 
slechts 45 foto’s uit Herpt. Ondanks corona is de 
werkgroep ijverig doorgegaan met het verzamelen, 
beschrijven en plaatsen van de foto’s op de website 
www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl.  

 
Inmiddels hebben ruim 50 (oud) Herptenaren hun 
familiealbums aangeboden. De leden van de werkgroep 
selecteerden de bijzondere foto’s met personen, straten, 
gebouwen en evenementen. 
Een mijlpaal werd onlangs gepasseerd. De 1000

e
 foto in 

het digitale album is gepubliceerd. Lees hieronder de 
beschrijving van deze bijzondere foto. 
 
Het is 29 september 1930 19.30 uur. Een groot gedeelte 
van de 620 inwoners van Herpt heeft zich verzameld voor 
het gemeentehuis in de Hoofdstraat. In de raadzaal van het 
gemeentehuis vindt immers een bijzondere bijeenkomst 
plaats, want burgemeester H.J. van Eggelen blaast op 
deze avond symbolisch de laatste petroleumlamp uit. 
Vanaf dat moment is Herpt aangesloten op het 
elektriciteitsnet van de P.N.E.M. 
In de raadzaal waren aanwezig het college van B en W, de 
gemeenteraad, de secretaris en de gemeenteontvanger,  
pastoor Timmermans, de heren Roels en Klut namens de 
P.N.E.M., de opzichter van de Put en aannemer Vermeer 
uit Dongen. Burgemeester van Eggelen benoemde in zijn 
toespraak het nut en voordeel van elektrisch licht en gaf 
aan dat in februari 1930 Heusden al was aangesloten. Hij 
dankte pastoor Timmermans als groot voorstander van 
elektrisch licht in Herpt. Voor de vlugge uitvoering werd de 
P.N.EM., de opzichter en de aannemer bedankt. Na de 
toespraak van de burgemeester blies deze het oude licht 
van de petroleumlamp uit en schakelde hij het nieuwe licht 
aan. Toen buiten een oorverdovend gejuich opging en de 
raadzaal in een zee van licht baadde, werd voor de 
aanwezigen in de raadzaal de erewijn ingeschonken. 
Hierna kwamen nog korte toespraken van ir. Roels van de 
P.N.E.M., Christ van Herpt namens de gemeenteraad en 
tot slot pastoor Timmermans. 
Nadat het gezelschap nog enige tijd in het gemeentehuis 
verbleef, werd de straatverlichting in ogenschouw genomen 
en concludeerden zij dat het een hele vooruitgang voor het 
dorp Herpt was. 
 
De foto van Fotobureau het Zuiden uit Den Bosch is in 
veel opzichten een bijzondere foto.  

 
Op de eerste plaats is het de eerste foto die vanuit Herpt 
de krant haalde. Daarnaast is het de enige foto die van de 
binnenkant van het gemeentehuis (1895-1935 en 12x7 
meter groot) van Herpt bekend is. Tevens is duidelijk rechts 
het schilderij te zien van voormalig burgemeester Izak 
Buijs. Burgemeester H.J. van Eggelen was sinds lange tijd 
de eerste burgemeester van buitenaf in Herpt nadat het 
dorp alleen maar eigen burgemeesters had gehad, zoals 
Thomas van Bokhoven (1855 -1884), Izak Buijs (1885-
1911) en Leendert van Herpt (1911-1922). Burgemeester 
H.C. de Jongh was van 1838 tot 1854, naast burgemeester 
van Herpt, ook burgemeester van de gemeente 
Hedikhuizen.  
Van Eggelen was in 1922 bij zijn benoeming in Herpt ook al 
burgemeester van Heusden en zou dit ook blijven tot aan 
de gemeentelijke herindeling in 1935.  

Het moge duidelijk zijn dat de werkgroep het niet bij deze 
1000 foto’s wil laten zitten. Vandaar de oproep aan 
iedereen die foto’s van Herpt heeft, het liefst van voor 
1970, om contact op te nemen met een van de leden van 
de werkgroep: Ans Buys, Greet Buijs, Harry Hoefnagel, 
Marna van Oijen, Theo Buijs of Leo Swaans. De J.F. van 
de Poelstichting heeft de werkgroep ondersteund met 
professionele apparatuur, zodat de foto’s goed gescand 
kunnen worden. Contactgegevens l.swaans@home.nl of 

06-14725674.  
 

 
 
Burgemeester H.J. van Eggelen blaast op 29 september 1930 
symbolisch de laatste petroleumlamp uit. Ook Herpt is 
aangesloten op het elektriciteitsnet. Zittend v.l.n.r. raadslid 
Kobus Verhoeven?, wethouder Adriaan Verhoeven, (achter de 
petroleumlamp) gemeenteontvanger Adriaan van Bokhoven, 
wethouder Jan van Bokhoven en pastoor Wim Timmermans. 
Staand v.l.n.r. raadslid Adriaan Couwenberg, raadslid Christ 
van Herpt, gemeentesecretaris Frans van Liempt, 
burgemeester Henk van Eggelen, dan 4 onbekenden 
(opzichter, aannemer, P.N.E.M.). Daarna de raadsleden Jan 
Buijs en Pieter van den Broek. 
Foto: Fotobureau het Zuiden ’s-Hertogenbosch 
 

 

Omroep Brabant-tv 
 

Regelmatig heb ik contact met Rob Bartol, reporter van 
Omroep Brabant-tv, over Heusdense onderwerpen die voor 
hem interessant kunnen zijn. Enkele weken geleden heb ik 
hem voorgesteld een programma te maken over de sloop 
van de gebouwen van Jonker Fris in Heusden, tegelijk met 
de plaatsing van mijn artikel over de conservenfabriek 
Jonker Fris in Weekblad Heusden. Hij heeft toen contact 
opgenomen met Hetty Kegge-Sprengers, de schrijfster van 
het boek 'Jonker.... Fris ingeblikt'. Zie het resultaat op: 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3374424/fabriek- 

Vanuit de Werkgroep Monumenten is het belang dat de 
fabrieksschoorsteen als industrieel erfgoed behouden blijft 
en het ziet er naar uit dat de huidige eigenaar er een mooi 
plan mee heeft.  
 
Bart Beaard 

 

 

De Mariakapel in Elshout 
 
De Elshoutse werkgroep Mariabedevaart heeft plannen om 
de huidige Mariakapel aan de Kapelstraat uit te breiden 
met een voorgebouw, waardoor bezoekers meer privacy 
hebben en de kapel ook afsluitbaar is. Met de uitbreiding 
willen zij de voorwaarden scheppen, voor het doorgeven 
van de legende. Er is echter nog een hobbel te nemen, een 
belangrijke, de financiering. Voor alles wat we eerder 
hebben vernieuwd in het Kapelpark is dat gelukt met  
vrijwilligers en vele donaties. We hebben er alle vertrouwen 
in dat dit nu ook gaat gebeuren. De werkgroep heeft als  
 

http://www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl/
mailto:l.swaans@home.nl
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3374424/fabriek-
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Een impressie van de nieuw te bouwen mariakapel in Elshout 

 
missie dat we komen tot een Kapel die "Elshout waardig" is 
en daar hebben wij uw hulp bij nodig. Om de totale 
uitbreiding uit te voeren is een bedrag van ca. €85.000,- 
nodig. Voor een bijdrage daaraan heeft de werkgroep een 
eigen rekening: NL92 RABO0112605214 t.n.v. Vrienden 
van Mariabedevaart Elshout. Meer info: 
vrienden@wonderbaremoeder.nl of tel. 0416-372215.  
 

                                                  

Leden helpen leden 
 

Wie heeft voor mij het Boek 
“Agrarische reconstructie  
van de Oostelijke Langstraat”. 
Vergoeding is geen probleem. 
 

met vriendelijke groet 
Ad Hartjes, fotograaf   
mob. 0638969140 
Burgemeester vd Wielstraat 11 
5251 DB Vlijmen 
 

 

Van de Werkgroep Monumenten 
 

Binnenkort worden de 17
e
 eeuwse heren- en kerkbanken 

en de preekstoel van de NH-kerk in Vlijmen gerestaureerd. 
De banken zijn rijk versierd met lofwerk en uitgebeitelde 
wapens. In fasen worden de banken gedemonteerd, de lak- 
en waslagen op het eikenhout worden verwijderd, 
beschadigingen en houtscheuren worden gerepareerd en 
het hout wordt opnieuw in de was gezet. Ook moeten vele 
deurtjes bijgemaakt worden. Als laatste worden alle banken 
opnieuw aan de plankieren vastgezet. Onze werkgroep zal 
de restauratie volgen en daarover berichten. 
 

 
De Herenbank is een van de kerkbanken die wordt 

gerestaureerd. Foto: Ad Hartjes. 

Binnenkort zal Monumentenwacht met een hoogwerker de 
buitenkant van de toren van de NH-kerk in Vlijmen, een 
Rijksmonument, inspecteren. Namens de werkgroep zal Ad 
Hartjes een tocht in de hoogwerker meemaken en zullen er 
wel enkele foto’s gemaakt worden. 
 
Aan de voormalige R.K. kerk in Heusden worden de 
noodzakelijke sloopwerkzaamheden gedaan voor de 
ombouw naar een appartementengebouw. Inmiddels is het 
dak verwijderd en zijn er in de muren de noodzakelijke 
sparingen gemaakt. Regelmatig maakt Ad Hartjes foto’s 
van de voortgang van de werkzaamheden. Onlangs had hij 
geluk dat hij vanuit een hoogwerker foto’s kon maken. 
 

 
Inmiddels is van de kerk het dakgedeelte verwijderd.  

Foto: Ad Hartjes. 

 
Bij de volgende Rijks- of gemeentelijke monumenten lopen 
momenteel restauraties of verbouwingen:Drunen, 
Grotestraat 47  Herpt, Hoefstraat 4 (3 Rijksmonumenten) 
Heusden, voormalige kerk,  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 
84 en Nieuwkuijk, Kasteel Steenenburgh 
 
De werkgroep is in Heusden-Vesting 
nu druk doende met het omvangrijke 
programma ‘Monumenten in 
Heusden’. Het plan is om met Open 
Monumentendag in september a.s. 
het programma met omstreeks 500 
monumenten op de website van de 
heemkundekring te presenteren. 
 
Op verschillende plaatsen in 
Heusden-Vesting staan panden met 
een Dordtse gevel met rijk 
gedetailleerd metselwerk. Foto: Ad 
Hartjes.  

 
Namens de werkgroep, Bart Beaard 

 

 

Wie, Wat, Waar? 
 

Theo van Beijnen, Antoon van Vugt en Bert van Opzeeland 
wisten de volgende namen van de Klassefoto uit 1963 uit 
het Plekbord van Maart 
 
Liggen op de voorgrond: Jo van Zon 
1 Henk Stuppers               2 Huub vd Lee 
3 ….?   4 kees Kuijs 
5 Bertie Meesters  6 Johan Verdiessen 
7….?   8 Tonnie van Engelen 
9 Jan Mommersteeg 10 Toon Kuijs 
11 Antoon van Vugt 12 Frederick de Graaf 
13….?   14 Rinie Boelen 
15 Adrie van Vugt 16 ….? 
17 Theo Boelen  18 Loet Sikkers 
19 Piet van Falier           20 ….? 

21 Hans Verboord of Kees Kuijs?

mailto:vrienden@wonderbaremoeder.nl
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Plekbord digitaal 
 
We hebben er al vaker op gewezen, dat het digitale 
Plekbord meer mogelijkheden biedt dan de papieren 
versie. Zo is het digitale Plekbord in kleur, is het aantal 
pagina’s minder beperkt en verschijnt het een paar dagen 
eerder. Onze redacteur Toon Groot is in maart begonnen 
met een toegevoegde fotoreportage over het Landgoed 
Pax in de overgang van winter naar lente. Iedere maand 
zal een andere fotograaf een reportage over steeds een 
ander (natuur)gebied presenteren. 
Nieuwsgierig en nog geen ontvanger van het digitale 
Plekbord? Ga dan naar onze website 
www.hkkonsenoort.nl en kies in de balk ‘MGT & 

Plekbord’. Dan Plekbord kiezen, je mailadres invullen en 
versturen. Doe het gewoon, het is voor hetzelfde geld 
 

 

Julianastraat 54 
 

Veel dank voor de reacties op Julianastraat 54. Qua 
bouwgeschiedenis ben ik helaas nog niet veel verder 
gekomen. Ik probeer daarom in contact te komen met 
familie/ bekenden van de familie Van Heijst (ook gespeld 
als Van Heyst). Wie helpt? Mij zijn ze onbekend. Lange tijd 
woonden er drie zusters Van Heijst in het huis. Voor zover 
ik nu weet was hun vader, Martinus Johannes van Heyst 
(1873-1942) hoofd van de openbare school te Vlijmen en 
directeur van het RK zangkoor (gegevens van het 
streekarchief). 
Ik kwam erachter dat het pand voorheen (vóór 1948/49) 
bekend was onder nummer B52a en toen bewoond werd 
door weduwe Van Heijst. In het aangrenzende pand dat in 
1936, vier jaar later dan mijn huis, geheel in dezelfde stijl is 
gebouwd, B52, woonde G. Kolen, gespeld met één 'o', 
volgens het streekarchief. 
De gevelsteen met de naam jo.koolen (dubbel 'o' duidt 
volgens mij niet op een vrouw, Jo Koolen, maar op een 
man. De punt in de naam is een afkorting en doet denken 

aan de naam Johannes. Was die niet wethouder in Vlijmen 
toen het huis werd gebouwd, 1931? En zou het kunnen dat 
hij betrokken was bij de bouw van het huis voor het 
schoolhoofd? Voorlopig is deze kwestie nog niet opgelost. 
Wat zou de zin zijn van Jo Koolen, een jonge vrouw van 18 
in 1931, als zij een gevelsteen zet? 
Kortom, ik ben nog steeds op zoek naar contacten/ foto's 
(kopieën) of ander materiaal dat opheldering kan geven en 
de geschiedenis van het huis meer reliëf kunnen geven. 
 
Wim van der Aa, Julianastraat 54, Vlijmen 
 

 

’t Lokaal Heemkamertje 
 
Zoals we al eerder hebben meegedeeld zijn we van plan 
om ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 
Heemkundekring volgend jaar in elke kern een lokaal 
heemkamertje in te richten. Daarin willen we foto’s of 
spullen of gebeurtenissen laten zien die de geschiedenis 
van de betreffende kern kleur geven. In elke kern is een 
kleine of een grotere groep mensen aan de gang gegaan 
met de voorbereiding van het plaatselijke heemkamertje 
met de bedoeling om het voor de bezoeker zo interessant 
mogelijk te maken. En inmiddels is duidelijk dat de lokale 
heemkamertjes een heel verschillend karakter zullen 
krijgen.  
 
Maar in Vlijmen is een probleem: er zijn maar twee 
vrijwilligers en dat is eigenlijk te weinig. Goede ideeën 
ontstaan in goed overleg en de vrijwilligers in Vlijmen willen 
hun tweemanschap graag uitbreiden met mensen die mee 
willen denken en mee willen organiseren. Er zijn al heel 
wat onderwerpen bedacht maar die vragen nog wel om 
uitwerking. We zoeken dus leden in Vlijmen die mee willen 
doen. Aanmelden kan via  
jubileumcommissie@hkkonsenoort.nl  

 
Namens de jubileumcommissie, Bas Rietdijk 

 

 

 
 
 

Wie, Wat, Waar? 
 

De foto dateert uit 1957. Deze is 
genomen naast de Katholieke 
kerk in Vlijmen. Ik heb 
geprobeerd om alle namen te 
achterhalen en wat details te 
vinden. Van enkelen is dit niet 
gelukt óf ik ben er niet zeker 
van. Ik kinderen? Bovenste rij: 
heb de volgende vragen, wie 
kan mij helpen? Is het zuster 
Mathilde? Wie zijn de volgende 
derde van links (jongen), zesde 
van rechts (jongen). Middelste rij 
vijfde van links (jongen: Piet de 
Haas óf Paul Vinken) en tweede 
van rechts (meisje: is dit Dinie 
Boom?). Als u zich herkent óf 
andere informatie hebt, en een 
overzicht wil hebben van de 
namen dan graag even een 
mailtje. Alvast bedankt voor uw 

reactie:  
 
Bert van Opzeeland, 
vanopzeeland@hotmail.com,  

Tel: 06-15000141 

http://www.hkkonsenoort.nl/
mailto:jubileumcommissie@hkkonsenoort.nl
mailto:vanopzeeland@hotmail.com


11 

 

De Uitdaging April:  “Landgoed Steenenburg” 
 

 

Foto’s: André Janssen 
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De Uitdaging April:  “Landgoed Steenenburg” 
 

  

Foto’s: André Janssen 
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De Uitdaging April:  “Landgoed Steenenburg” 
 

 

Foto’s: André Janssen 


