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Beste lezers

Colofon

Kerstmis staat voor de deur, een tijd om er eens lekker van te genieten, maar ook om eens
terug te blikken op het afgelopen jaar. Dit is voor onze heemkundekring weer prima
verlopen, met vele goede activiteiten, lezingen en boek uitgiften. Natuurlijk staan we ook
even stil bij de vele ellende in de wereld, alwaar wij vooralsnog van verstoken blijven.
Laten we hopen, dat 2016 wat meer vrede op aarde brengt. Wat betreft onze vereniging
zullen we het komend jaar weer ons best doen om er iets moois van te maken.
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De Algemene Ledenvergadering van Heemkundekring Onsenoort zal worden gehouden op
maandag 15 februari 2016 om 19.30 uur in de Conferentiezaal van Stichting Mariapoli
Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter.
2. Notulen van de Ledenvergadering op 9.2.2015
3. Notulen van de extra Ledenvergadering op 7.12.2015
4. Jaaroverzicht 2015
5. Financieel verslag 2015
6. Begroting 2016
7. Verslag kascommissie 2015
8. Benoeming kascommissie 2016
9. Bestuursverkiezing.
10. Stand van zaken m.b.t. „Huisvesting‟
11. Activiteiten 2016
12. Rondvraag.
13. Sluiting van de vergadering.

Bestuursverkiezing
Dit jaar zullen de bestuursleden Adrie Verboord en Bert van Opzeeland aftreden. Adrie is
herkiesbaar, Bert niet. Tussentijds is bestuurslid Kees van den Oord afgetreden. Wij zijn
dus op zoek naar nieuwe bestuursleden en conform de statuten kunnen kandidaten
daarvoor worden voorgedragen of zich aanmelden bij de secretaris tot 15 januari.

Frans Spierings 100 jaar
In dit nummer o.a.:
Column Adrie Verboord
Kerststallententoonstelling
Grens Holland – Brabant
Schilder Jheronimus Bosch

Zaterdag 5 december vierde Elshoutenaar Frans
ste
Spierings zijn 100 verjaardag en velen kwamen hem
gelukwensen. Ook waren wij daarbij en namens onze
vereniging hield Toon Groot een passende toespraak
waarin hij Frans feliciteerde met zijn bijzondere
verjaardag en hem ook bedankte voor de ondersteuning
bij de Elshoutse activiteiten van de vereniging. Als
cadeau kreeg Frans een prachtige foto aangeboden,
gemaakt tijdens de onlangs gehouden expositie „Christ
van der Aa, dorpsfotograaf van Elshout‟.
Die foto maakte Haarsteegenaar Arold van der Aa en
Arold beschikt over de apparatuur en de kennis om o.a.
op glasplaten foto‟s af te drukken op de wijze van 100
jaar geleden.

Column
De maand december met
Sinterklaas, Kerstmis en Ouden Nieuw is een feestmaand
voor velen. Maar daarmee juist
ook een maand, waarin vele
anderen moeten ervaren, dat
van een feest nauwelijks of geen
sprake is. Mede geïnspireerd door het extra Jubeljaar met
als thema „Barmhartigheid‟ heb ik als thema voor deze
column gekozen voor „Armenzorg‟.
Toen ik onlangs nog eens zat te lezen in het boek „De ramp
van Nieuwkuijk‟ van 1880 kwam „armoede‟ al eens voorbij
als thema voor een column. In het boek wordt nauwkeurig
beschreven, hoe huizen vernield werden en hoeveel vee
ten prooi viel aan het water en later aan de kou. Dit vee,
groot en klein, was bepalend voor de schamele inkomsten
van de kleine boer op de schrale zandgronden van
Nieuwkuijk. Elk dier, dat de watersnood niet overleefde,
betekende directe kapitaalsvernietiging en
inkomstenderving voor de boer en zijn gezin. Als je één
koe hebt om te melken en die ene koe verdrinkt, heb je dus
niets meer. Je wordt afhankelijk van goedgeefsheid.
Later komt dan WO I met de opvang van vele Belgische
vluchtelingen en vervolgens de crisisjaren rond 1930. Naar
ik van ons opoe heb mogen leren, was het toen ook heel
hard werken voor een heel klein beetje.
Het sociale vangnet, zoals dat na de oorlog vorm heeft
gekregen, heeft meer zekerheid gebracht. Vóór die tijd lag
de armenzorg in handen van Vincentius-verenigingen en
ook de kerk speelde een heel belangrijke rol. Om dit
laatste met enige zekerheid zo te kunnen neerschrijven,
dacht ik er goed aan te doen om op dit moment onze cd
met 60 jaargangen van Met Gansen Trou eens te
raadplegen. Daar zou ongetwijfeld wel het een en ander
over armoede in gepubliceerd zijn.
Zoeken op „armenzorg‟ gaf precies 0 resultaten. „Diaconie‟
dan? Hetzelfde aantal van 0 resultaten. Gewoon „armen‟
proberen? 2 Resultaten over „Schenkingen aan de Tafel
der Armen‟.
De conclusie van dit mini-onderzoek in eigen bronnen zou
dus kunnen zijn, dat vanuit heemkundig oogpunt de
armoede nooit een onderwerp van gepubliceerd onderzoek
is geweest. Terwijl het door de eeuwen heen toch
ongetwijfeld zijn sporen moet hebben nagelaten.
Zoekend naar een verklaring hiervoor zou het wellicht
kunnen zijn, dat „armoede‟ niet eenduidig is te definiëren.
Ben je arm als alle anderen in je straat even weinig
bezitten of verdienen? Hangt „armoede‟ af van het belang,
dat je hecht aan materiële zaken of juist helemaal niet. Ben
je arm als je tevreden bent met wat je hebt, ook al denken
anderen daar wellicht anders over?
Armoede is geen archeologische vondst, die je kunt
restaureren en beschrijven. Het is geen monument,
waarvan je de hele geschiedenis hebt kunnen
onderzoeken. Het is geen historisch belangrijk persoon uit
ons heemgebied. Het is een gevoel, een persoonlijke
ervaring en een persoonlijke beleving. Voor heemkundigen
dus veel moeilijker eenduidig te benoemen, dan de
concrete zaken, waaraan we gelukkig ook onze handen vol
hebben.
Geniet van de komende weken en weet, dat je dubbel
geniet als je iemand anders laat meegenieten.
Adrie

Welkom thuis, Jheronimus!
Schilder Jheronimus Bosch werd op 9 augustus 1516 in de
Sint-Janskerk begraven en op het kerkhof bijgezet. De
klokken luidden voor Jeroen de maelder. Het is aanleiding
om na vijf eeuwen in 2016 extra aandacht aan de
beroemdste middeleeuwse schilder van Nederland te
besteden. De geest van Jheronimus waart in de stad ‟sHertogenbosch en verre omgeving. In totaal zijn er maar
liefst 90 evenementen, verspreid over 2016. De
belangrijkste is natuurlijk de expositie in het Noordbrabants
Museum Visionen van een genie die op 12 februari wordt
geopend en die duurt tot 8 mei. Je voelt je helemaal
ondergedompeld in de wereld van Bosch, wanneer je
twintig panelen en negentien tekeningen ziet.
Ik ben voor JB500 afgelopen november een blog begonnen
met fragmenten uit het leven van Jheronimus. De eerste
vier staan al op de site, het worden in totaal 20 korte
verhalen ( zie www.bosch500.nl/jheronimus-bosch ).
Verder heb ik meegewerkt aan een korte film „Dit is Bosch’,
die draait nu exclusief in Hotel Central aan de Bossche
Markt. Op dinsdag tot en met zaterdag tussen 9.00 en
11.00 uur en op maandag en zondag tussen 11.00 en
13.00 uur is de film gratis te bekijken. Tot slot heb ik in de
maand november 350 vrijwilligers getraind en hen o.a.
verteld wie de schilder was en hoe hij dacht. Deze
vrijwilligers ontvangen in
2016 gastvrij de honderdduizenden bezoekers die
naar de stad ‟s-Hertogenbosch komen. Het
Noordbrabants Museum
denkt in 2016 evenveel
bezoekers te ontvangen
als in 1967. De beklimming van de Sint-Jan en
het van dichtbij zien van
de luchtboogbeelden zijn
bijzondere attracties. Ook
Het Gouverneurshuis te
Heusden besteedt extra
aandacht vanaf 23 april
tot en met 1 september
aan Jheronimus Bosch.
Wil je op de hoogte
blijven van het
programma, tickets en
actuele informatie, kijk
dan op:
www.Bosch500.nl
Veel plezier in 2016.
De dood van een vrek. 

Kanalen in Brabant
Ad Hartjes zal op dinsdag 26 januari een lezing houden
over dit onderwerp. Vóór de pauze vertelt hij over de vele
soorten kanalen die er zijn en vervolgens over de kanalen,
de scheepvaart en de havens in Brabant. Na de pauze
komt zijn verhaal over de aanleg van de Zuid-Willemsvaart
en het project Maximakanaal. De lezing zal plaatsvinden in
het Patronaat te Nieuwkuijk en begint om 19.30 uur. De
entree is €3,- p.p. incl. kop koffie/thee bij binnenkomst.
Voor het bijwonen van de lezing is vooraf aanmelden
gewenst en dit kan per mail via de website
www.hkkonsenoort.nl en telefonisch bij het secretariaat
0416-320995.

Grens Holland Brabant 1795
Op verzoek van de gemeente Heusden werden door onze
heemkundekring plaatsen aangegeven waar grenspalen
geplaatst konden worden. Het uitgangspunt was de grens
van 1795 van Holland en Brabant. Een aantal
uitgangspunten speelde hierbij een rol. Zo diende zij
geplaatst te worden op de fietsroute door het land van
Heusden en „s-Hertogenbosch, conform het rapport “Een
Grens in Meervoud” van Ineke de Jongh dat zij in opdracht
van Platform de Langstraat maakte. De route van de
fietstocht door het oostelijke deel van De Langstraat, werd
eerder door Ineke en mij uitgezet en leidt over een
prachtige route over en rondom de grens en veel markante
en historische plaatsen. In haar rapport volgt zij de grens
van 1795 zoals deze werd opgesteld door dr. Karel
Leenders, historisch geograaf.
De palen dienden „beleefbaar‟ te zijn en geplaatst te
worden bij voorkeur op een kruispunt van wegen en
fietsroutes en niet binnen de bebouwde kom op te drukke
punten. Er moest rekening worden gehouden met het
knooppuntenroutenetwerk. André Janssen en ik hebben
namens onze kring het project op ons genomen. Wij
hebben onder andere onderzoek gedaan naar het grillige
verloop van de grens in Heusden en met Jurriën Vos,
projectleider van de gemeente, locaties bezocht en
vastgesteld waar de palen dienden te worden gezet.
Op de eikenhouten palen van 30x30 cm. is aan de ene
kant het logo van Holland ingegraveerd en aan de andere
kant van Brabant. Het opschrift is: Grens Holland - Brabant
1795. Op de volgende locaties werden de palen geplaatst:
Moerputtenweg/Bossche Sloot (Vlijmen)
Onsenoortsestraat kruising vroegere Peperstraat
(Nieuwkuijk)
Limietpad (Nieuwkuijk)

Bert van Opzeeland bij een van de Grenspalen

Kruising Klinkert/Duinweg (Drunen)
Kruising Drongelens kanaal/Duinweg (Drunen)
Kruising Scheidingstraat/Wolfshoek (Elshout)
Kruising Zeedijk/Kapelstraat (Elshout)
Ten westen van de gemeente Heusden werden eerder al
grenspalen geplaatst. Vanaf de Moerputtenweg in Vlijmen
naar Fort Crèvecoeur in Engelen, waar de grens aansluit
bij de Maas komen deze nog te staan. Hier worden ze
geplaatst door de gemeente ‟s-Hertogenbosch. Als u
vragen heeft kunt u met mij contact opnemen:
vanopzeeland@hotmail.com.
Zie ook: https://www.facebook.com/hkkonsenoort/ en
www.hkkonsenoort.nl: hoofdstuk: Nieuws / Plekbord –
Informatieblad Plekbord.
Met dank aan Ineke de Jongh.
Bert van Opzeeland

Jo van de Wiel (*1933-†2015)
Ten gevolge van een ongeneeslijke ziekte overleed op 3
december jl. Drunenaar Jo van de Wiel. Jo was vele jaren
lid van onze vereniging, was enkele jaren bestuurslid,
stelde een serie fotoboeken samen over Drunen en Elshout
en in 1968 speelde hij een allesbepalende rol bij het
redden van boerderij „De Fellenoord‟. In het
januarinummer van Met gansen Trou zullen wij over Jo een
In Memoriam plaatsen.

Mededelingen
Jaarverslag 2015
Vanaf 15 januari staat het Jaarverslag 2015, de notulen
van de Jaarvergadering 2015 en de extra notulen van de
Ledenvergadering op 7 december op onze website
www.hkkonsenoort.nl.

Contributie 2016
De contributie voor 2016 bedraagt €21,- voor incassoleden.
Dit bedrag zal medio januari worden geïnd. De contributie
voor niet-incassoleden bedraagt €23,- en deze leden
hebben met dit Plekbord een brief gekregen met het
betalingsverzoek en het banknummer van onze vereniging.

Vrijwilligersmiddag
De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal gehouden worden op
zaterdag 30 januari in het Patronaat te Nieuwkuijk. Alle
vrijwilligers krijgen daarvoor nog een uitnodiging.

Subsidie Rabobank
De begeleidingscommissie van het Coöperatiefonds van de
Rabobank heeft ons verzoek om de aankoop en plaatsing
van het semipermanente gebouw voor de werkgroepen te
ondersteunen gehonoreerd.
De bijdrage van de
Rabobank is €2500,- en wij
zijn daar heel erg blij mee.
Rabobank ‟s-Hertogenbosch en Omstreken stort
jaarlijks een deel van haar
winst in het Coöperatiefonds en ondersteunt
daarmee initiatieven van de
lokale gemeenschap,
wanneer die binnen de
doelstellingen van het
fonds vallen.

Schiere monniken en grijze vrouwen
Dit is de titel van
een onlangs
uitgegeven boek
over de
Cisterciënzers in
Nederland. De
auteur is Philip
Holt. Dit rijk
geïllustreerde boek
vertelt de
uitgebreide
geschiedenis van
de cisterciënzers
die 850 jaar lang
onafgebroken in
Nederland
aanwezig geweest
zijn en geeft een
overzicht van alle
cisterciënzerkloosters in Nederland en net over de grens.

In dit boek de volgende hoofdstukken die over onze
omgeving gaan:
De Heusdense kloosters Mariëndonk en
Mariënkroon
De abdij Mariënkroon
Giersbergen, een uithof van ter Kameren
Het boek kost €39,90 incl. verzendkosten en is te
verkrijgen bij de boekhandel of bij de uitgeverij
info@damon.nl.

De redactie wenst u hele fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2016

Grens Holland Brabant 1795

Foto’s André Janssen

Bron: Brabants Dagblad editie de Langstraat

