Plekbord
informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort

Beste lezers,

Colofon
Jaargang: 38
december 2017
Uitgave:
Heemkundekring Onsenoort
www.hkkonsenoort.nl
Secretariaat:
Grotestraat 103
5151 JD Drunen
tel: 0416-320995.
bestuur@hkkonsenoort.nl
Bank:
NL19RABO0136504418
t.n.v. Heemkundekring
Onsenoort Nieuwkuijk
Opening Heemkamer
Zaterdag 6 januari
Van 9 uur tot 12 uur
Redactie:
Toon Groot
Tel: 0416-375835
Inleveradres kopij:
Redactie Plekbord
Heusdenseweg 1
5154EJ Elshout
Kopij via e-mail:
plekbord@hkkonsenoort.nl
Kopij volgende Plekbord
inleveren vóór:
15 januari 2018
In dit nummer o.a.:
Column Adrie Verboord
Monumentmoment
Lezing: “De Meidenkist”
Ledenvergadering
Digitale Plekbord:

De donkere dagen voor Kerstmis, letterlijk en figuurlijk, de winter heeft zijn intrede gedaan.
De feestdagen staan voor de deur, tijd om te genieten en terug te blikken op het afgelopen
jaar. Natuurlijk kan je ook kerststallen gaan bezichtigen. Vele kerken zijn opengesteld met
deze dagen. Maar vergeet vooral ook onze eigen kerstkaartententoonstelling in de Abdij
Mariënkroon niet, die is zeker een bezoekje waard. Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig
2018.
Veel leesplezier

Ledenvergadering 2018
De Ledenvergadering 2018 zal gehouden worden op dinsdag 20 februari om 19.30 uur en
de locatie is dit jaar Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te Drunen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
2. Notulen van de ledenvergadering op 13.02.2017
3. Jaaroverzicht 2017.
4. Financieel verslag 2017.
5. Verslag kascommissie 2017.
6. Benoeming kascommissie 2018
7. Begroting 2018
8. Bestuursverkiezing
9. Activiteitenplan 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering.
Na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn in het partycentrum.

Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn Adrie van Bladel en Nico Dircksens aftredend en herkiesbaar. André Janssen
is ook aftredend, maar niet herkiesbaar. Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden en
conform de statuten kunnen kandidaten zich tot 15 januari melden bij het secretariaat.

Jaarverslag en notulen
Vanaf 15 januari staan het Jaarverslag 2017 en de notulen van de Jaarvergadering 2017
op de website www.hkkonsenoort.nl.

Column
Voordat je aan het schrijven van je
column toe bent, heb je al een
tijdje nagedacht over een mogelijk
onderwerp. Zo was ik er wel van
overtuigd geraakt, dat mijn
december column over „vuurwerk‟
zou gaan.
Totdat ik op 5 december in het Brabants Dagblad de
column las van oud-hoofdredacteur Tony van der Meulen.
Mijn waardering voor de door hem gepresenteerde mening
gaat nogal eens op en af, maar deze keer stond er boven
zijn column „Erfgoed‟ en dan word je als heemkunde
liefhebber natuurlijk buitengewoon nieuwsgierig.
De aanleiding is, dat we binnenkort in de UNESCO
vergadering te Seoel, Zuid-Korea, gaan proberen om de
ambachten van molenaar en valkenier op de
Werelderfgoedlijst te krijgen. Tradities zijn immers de
moeite waard om behouden te blijven. Het worstenbroodje
is zo al veilig gesteld en nog wat meer materiële, dus
tastbare dingen. De vraag, die van der Meulen zich dan
stelt, is waarom het toch altijd de materiële zaken zijn,
waarmee wij onze Brabantse bijzondere identiteit voor het
nageslacht proberen veilig te stellen. Immers, een erkende
traditie moet worden doorgegeven, van generatie op
generatie.

Monumentmomentje

En ja, dan zou ik ook graag de allerkleinste, de meest
bescheiden toevoeging vanuit Brabant aan de UNESCO
Werelderfgoedlijst willen toevoegen. Eén woordje maar,
niet meer dan drie letters, ONS. Een kort, klein, simpel
woordje, maar met een enorme bindende kracht. Het
bevestigt, dat wij hier in Brabant met onze (groot)ouders,
onze broers en zussen, onze buren en onze vrienden, onze
collega‟s en onze teamgenoten, dus met elkaar, méér zijn
dan de optelsom van de individuen. Mee „oons oma en
opa‟, „oons ma en oons pa‟, „onzen bruur‟ en „oons zus‟, sta
je toch nooit alleen? Ik wil „(o)ons‟ vandáág nog
aanmelden bij de UNESCO, akkoord?

Al fietsend door Elshout kom je in de Kapelstraat op enig
moment een klein parkje tegen met daarin een uit 1964
stammend kapelletje, gewijd aan de maagd Maria. Dit
kapelletje is in de plaats gekomen van een vroegere kapel.
In feite gaat de legende van de Wonderbare Moeder van
e
Elshout terug tot de 12 eeuw, toen een boer die in de
Gorseweide aan het werk was, dorst kreeg. Hij kreeg water
uit een sloot van een mooie vrouw. Nog nooit had hij zulk
lekker water gedronken. Toen verdween de vrouw, waarop
de boer zich realiseerde,dat het de Moeder Gods was die
hij had gezien. Hij bad tot haar om een goede oogst en de
dag daarop was zijn vlas al rijp. Niet lang na dit wonder
werd de eerste kapel voor “Onze Lieve Vrouw van
Garseweide” gebouwd.
Toen de kapel
tijdens de 80-jarige
oorlog door de
Hervormden in
beslag werd
genomen, zouden
deze het in de
kapel aanwezige
Mariabeeld naar
buiten hebben
gesmeten. Gelovige
boeren vonden het
beeld in een boom
en brachten het
naar Oud-Heusden.
Het beeld stond
kort daarop echter
wonderbaarlijk
opnieuw in dezelfde
boom. In 1668 werd
er daarom ter
plaatse een nieuwe
kapel gebouwd.
Elshout werd, en is nog steeds, een bekende
bedevaartsplaats. Het originele beeld bevindt zich in de
kerk van Elshout en wordt elk jaar in de meimaand in
processie rondgedragen. Of dit hetzelfde beeld is, waarvan
e
sprake is in de 17 eeuw is niet bekend, doch het beeldje
stamt vermoedelijk wel uit een oudere tijd. Het beeldje in
de kapel is hiervan afgeleid.
Niettegenstaande de geluiden van de aangrenzende
bedrijven en de landelijke geur is het goed rusten op de bij
het kapelletje staande banken. Een enkele nieuwsgierige
fietser en een oudere mevrouw die even een kaarsje aan
komt steken, ze zijn van harte welkom bij Maria.

Adrie

Nico Dircksens

Maar is het immateriële erfgoed daarin niet minstens zo
belangrijk of misschien nog wel belangrijker? Datgene, dat
niet tastbaar is, maar dat wel voelbaar is van binnen.
Datgene, dat ons maakt tot een volk, dat nog steeds om
elkaar geeft. Dat elkaar, waar en wanneer nodig, de
helpende hand toesteekt? Hij geeft dan het voorbeeld van
de vreemdeling, die bij ons altijd een warm welkom vond,
die geholpen werd en bij langer verblijf in de gemeenschap
werd opgenomen. Waar er 12 kunnen eten, kunnen er ook
wel 13 eten, of 14, toch?
Onze traditionele gastvrijheid en de daarmee
samenhangende bereidheid om te helpen, zou het volgens
genoemde columnist waard zijn om op de
Werelderfgoedlijst te plaatsen. Dan kunnen we ook die
mooie eigenschap doorgeven aan de generaties na ons.
Deze keer kan ik me niet alleen vinden in de strekking van
zijn betoog, maar ik zou die zelfs wel willen aanvullen. Wat
te denken bijvoorbeeld van de vroeger zo
vanzelfsprekende burenhulp? Gewoon elkaar helpen, zoals
de boeren dat vroeger deden in de hooitijd of wanneer bij
ziekte of afwezigheid van een van hen de koeien toch
gemolken moesten worden. Prachtige eigenschap toch, om
er voor elkaar te zijn, wanneer dat nodig is en zonder
meteen over de prijs daarvoor te hoeven onderhandelen?

Cursus „regionale geschiedenis in
Brabant‟
In het komende voorjaar wordt de cursus „Regionale
geschiedenis in Brabant: een verkenning‟ van de leerstoel
„Cultuur in Brabant‟ opnieuw gegeven op de Universiteit
van Tilburg. De reeks hoorcolleges begint op donderdag 1
februari en eindigt op 31 mei. De cursus wordt afgesloten
met een excursie. De colleges worden gegeven door prof.
dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en drs. Jan van Oudheusden.
Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een gastcollege. De
cursus kost €125 incl. cursusboek, maar voor leden van
een heemkundekring zijn de kosten €50,-. Dit bedrag zal
voor leden van HKK Onsenoort door de vereniging vergoed
worden. Meer informatie en inschrijven via
bestuur@hkkonsenoort.nl.

Lezing “De Meidenkist”
door Cees Prinsen.
Cees Prinsen uit Hilvarenbeek heeft zich gespecialiseerd in
de geschiedenis van het Brabantse volksleven. Natuurlijk
brengt hij zijn „meidenkist‟ mee. Tot in de jaren vijftig van
de vorige eeuw kwam het ook in onze regio vaak voor, dat
jonge vrouwen bij hun baas of bazin in de kost gingen als
dienstmeid; met als bagage een goedgevulde meidenkist.
De kist van Cees zit vol historische voorwerpen, zoals
antieke kleding, een „blokval‟, primitieve

Wie, Wat, Waar?
De foto in het vorige Plekbord is de woning van Clovis en
Marleen Buijs-Van Ballegooijen, Grotestraat 31 in
Heesbeen en dat is het pand westelijk naast de
Gereformeerde Kerk. Niet direct te herkennen omdat het
een foto van de achterzijde is en het hoge voorhuis staat
op de foto dus aan achterzijde. Op de website van HVDOL
vonden we een foto van de straatzijde met de volgende
beschrijving:

voorbehoedsmiddelen, een dodenlantaarn en een
legendarische „snelzeiker‟. Zijn meidenkist is als het ware
een spiegel van het verleden. Ook richt hij een kleine
expositie in van oude gebruiksvoorwerpen. Leuk en
herkenbaar.
De lezing wordt gehouden op dinsdag 19 december in De
Remise, Grotestraat 267 te Drunen. We beginnen om
19.30 uur en €4,- is de entree, incl. kop koffie/thee bij
binnenkomst. Opgave s.v.p. vooraf: 0416-320995 of
bestuur@hkkonsenoort.nl.
„In de Grotestraat stonden 8 boerderijen. De boerderij
Dorpsstraat, nu Grotestraat, 31 is een in 1996 van de Ned.
Hervormde Kerk gekochte boerderij en geheel
gerestaureerd. De historie van het pand gaat terug tot de
e
e
16 of 17 eeuw. Het heeft waarschijnlijk dienst gedaan als
pastorie en mogelijk als café. In 1930 is het gedeeltelijk
door brand verwoest.’

Contributie 2018
De contributie voor 2018 bedraagt €21,- voor incassoleden.
Dit bedrag zal medio januari worden geïnd. De contributie
voor niet-incassoleden bedraagt €23,- en deze leden
hebben met dit MGT/Plekbord een brief gekregen met het
betalingsverzoek en het banknummer van onze vereniging.

Reactie op column Adrie
Wie de maandelijkse column in dit Plekbord al gelezen
heeft, weet dat Adrie zich deze keer heeft laten inspireren
door een echte columnist. Als je dan jouw column aan je
inspirator voorlegt, is het leuk als je vervolgens ook een
reactie krijgt. Zoals in dit geval dus gebeurd is.
Geachte heer Verboord,
“Een heel mooi en zinvol stuk hebt u geschreven. Ik heb
het met veel plezier en instemming gelezen, dank!
En heel goed ook dat uw instemming met mijn meningen
fluctueert, want dat is de bedoeling van een column.
Met hartelijke groet”
Tony van der Meulen

Gezocht
Afgelopen jaar hebben we een mooie dubbelexpositie
gehouden in onze Heemkamer . Lips Drunen was daarbij
de kartrekker en we hebben dat aangevuld met een indruk
van het ambacht van mandenmaker, zoals dat in Vlijmen,
Haarsteeg en Nieuwkuijk door heel veel mensen beoefend
is.
Met de opgedane ervaring gaan we deze tentoonstelling
over de mandenmaker helemaal opnieuw inrichten en
daarbij ook uitbreiden.
Daarbij zouden we graag zoveel mogelijk foto‟s ten toon
willen stellen van mensen, die „op de plank zitten‟ of
anderszins actief met het werk van een mandenmaker
bezig zijn. Hebt u zo‟n foto van pa, opa, oom, buurman of
wie dan ook, dan zouden we dat graag van u horen. Wij
maken er dan een foto van, zodat de originele foto gewoon
in uw eigen bezit kan blijven. Daarnaast zouden wij het ook
graag horen, wanneer u bijzonder vlechtwerk in bezit hebt,
dat u voor de duur van de tentoonstelling in bruikleen zou
willen geven.
Reacties aan plekbord@hkkonsenoort.nl

Kerststallen- en
kerstkaartententoonstelling
Traditiegetrouw heeft Stichting Honsoirde op Abdij
Mariënkroon weer een sfeervolle kersttentoonstelling. Meer
dan honderd kerststallen en –groepen van verzamelaar
Jan van Hulst uit Krimpen a/d IJssel zijn dagelijks (behalve
e
1 Kerstdag en
Nieuwjaarsdag) te zien
van 23 december tot
en met 7 januari van
13.00 tot 17.00 uur.
Jan van Hulst
verzamelt al meer dan
25 jaar kerstgroepen.
In zijn collectie heeft hij
kerststallen en –
groepen uit alle
werelddelen.
Tegelijkertijd heeft
onze vereniging een
kerstkaartententoonstel
ling in onze
heemkamer, welke
traditioneel door Rini Wouters is samengesteld. Een grote
collectie zelfgemaakte kerstkaarten heeft Rini het
afgelopen jaar weer kunnen verzamelen.

Vrijwilligersmiddag
Op donderdagmiddag 28 december is er een bijeenkomst
bij de kerstkaarten- en kerststallententoonstelling in de
kasteeltoren van Abdij Mariënkroon.
De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal gehouden worden op
zaterdag 27 januari in het Patronaat te Nieuwkuijk.
Alle vrijwilligers krijgen nog een uitnodiging.

Opstand!
In 1568 keerden opstandige Nederlandse gewesten zich af
van de katholieke Spaanse machthebbers. Het werd het
begin van de Tachtigjarige Oorlog en leidde uiteindelijk tot
de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Vierhonderdvijftig jaar later, in 2018, wordt dit
landelijk herdacht met een televisieserie en diverse
tentoonstellingen, onder andere in het Rijksmuseum. Voor
het Ralph Sordo Choir vormde dit de aanleiding voor een
bijzonder project. Zij gaan het podium op met bekende
historici, die u terugvoeren naar deze ingrijpende periode
uit onze vaderlandse geschiedenis.
Opgetreden wordt in twee steden, die een cruciale rol
speelden in de Nederlandse Opstand: vestingstad
Heusden en handelsstad Amsterdam.
Voorafgaand aan elk concert is er een stadswandeling
onder leiding van de spreker, waarin ook op zoek gegaan
wordt naar sporen van de Opstand.
Vrijdag 9 februari 2018 om 20:30u in de Grote- of
Catharijnekerk in Heusden. De entree bedraagt € 12,50.
Met een lezing over de Opstand vanuit Brabants
perspectief door Hildo van Engen, directeur
Streekarchief Langstraat Heusden Altena.

