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2020, we zijn weer aan een nieuw decennium begonnen, een periode die vast en zeker
ook weer veel verandering in de wereld zal brengen, veraf maar ook dicht bij huis. Ook bij
onze vereniging zal er verandering optreden nu Bart Beaard terug treedt uit het bestuur.
Maar we moeten vooruit en dat zien we terug in onze agenda die vast op onze laatste
pagina staat afgedrukt. Er zit vast wel iets voor u bij, zeker de Algemene Ledenvergadering
op 11 februari natuurlijk. En heeft u vragen of zo maar iets te melden, dan kunt u altijd bij
het Plekbord terecht. Dat verandert in ieder geval niet.
Veel leesplezier.
De redactie

In memoriam: Kees van Spijk
Op 14 januari 2020 is op bijna 92-jarige leeftijd Kees
van Spijk uit Drunen overleden. Bij veel Drunenaren
is Kees bekend als de voormalige zaakvoerder van
de Boerenbond. Voor Heemkundekring Onsenoort is
hij na zijn pensionering regelmatig bijdrages gaan
leveren aan ons maandblad Met Gansen Trou door
zijn kennis van Drunense zaken en van Drunenaren
op papier te zetten. Natuurlijk over de ontwikkeling
van de Boerenbond in Drunen en Elshout, over
agrarische onderwerpen als de ruilverkaveling en het
vee, maar ook over de kerk en de ontwikkeling van
Drunen.
Kees van Spijk is ook de opa van Yoïn van Spijk, lid
van onze vereniging en taalkundige met specialisatie
in de dialecten van de Langstraat. Zoals Yoïn zelf
aangeeft, zijn het zijn oma's en opa's geweest, door
wie hij zijn belangstelling voor onze eigen streektaal
is gaan ontwikkelen.
Adrie Verboord, voorzitter

Column
(Geen) geld op zak
De afgelopen maanden is in de
media nogal eens verslag
gedaan van plofkraken op
geldautomaten. Reden voor de
banken om de geldautomaten
gedurende de nachtelijke uren
buiten werking te stellen.
Een mooi onderwerp voor een column, dacht ik zo. Dan
heb ik het niet over de plofkraken zelf, maar wel over de
ontwikkeling van de banken in ons heemgebied en de
vraag of we nog steeds geld op zak willen dan wel moeten
hebben.
Mijn eerste vermogensopbouw gerichte activiteit stamt uit
de tijd, dat ik nog helemaal geen geld had en dus ook geen
zorgen daarover. We deden wel mee aan het Zilvervloot
sparen bij het postkantoor van Piet Broeren, hopelijk met
een kwartje per keer, maar eerlijk gezegd durf ik dat niet
met zekerheid te zeggen. Er liepen er bij ons namelijk
nogal een paar rond. Maar goed, iedere inleg werd netjes
in het spaarbankboekje opgetekend, want tijd leek toen nog
geen geld te zijn.
Mijn eerste herinnering aan de toen nog Boerenleenbank
betreft het toentertijd nieuwe kantoor aan de St.
Catharinastraat in Vlijmen, later een tijd lang het kantoor
van het Lilianefonds. Maar mijn echte herinneringen
beginnen bij het kantoor van de toen inmiddels Rabobank
op de Vliedberg, nu de Coop. Pinautomaten bestonden nog
niet, dus je moest goed opletten, dat je vóór het weekend
bij de bank geweest was om contant geld in huis te
hebben. Hele rijen wachtenden voor je en
bankmedewerk(st)ers, die voor wat grotere bedragen
steeds de kluis in moesten. Was je een keer te laat of
helemaal niet in staat om naar de bank te gaan, dan kon
het weekend wel eens een ‘houtje bijten weekend’ worden.
Persoonlijk vond ik het dan ook een geweldige vooruitgang,
toen de geldautomaat zijn intrede deed, niet lang daarna in
de volksmond aangeduid als ‘flappentap’. Heel handig,
want het betalen in winkels, cafés en restaurants gebeurde
nog altijd contant. Het gevolg was wel, dat het steeds
minder voorkwam, dat je nog in de bank zelf kwam. Geld
naar de bank toebrengen was immers ook nooit mijn
sterkste kwaliteit.
Met je pinpas en de bijbehorende code werd het leven er
een stuk gemakkelijker op, zeker omdat steeds meer zaken
ertoe overgingen om die betaalmogelijkheid te gaan
aanbieden. Het op zak hebben van hele pakken
bankbiljetten was meer en meer voorbehouden aan
handelaren.
Toch blijft het nog altijd een prettig gevoel om wat contant
geld op zak te hebben, gewoon ‘voor het geval dat’. En
inderdaad, je wordt nog wel eens verrast door een bordje
‘alleen contant’. Maar dat worden steeds meer
uitzonderingen, de ontwikkelingen de andere kant op gaan
veel verder. Sinds een paar jaar kan ik de koffie na een
lekker potje tennissen al niet meer contant betalen. Een
revolutie was het toen en nu? Niemand die er nog moeite
mee heeft.

Jaargangen MGT
We hebben alle MGT’s vanaf het begin al enige jaren
keurig op een USB-stick staan met daarbij ook nog een
handig zoekprogramma. Niettemin zijn we ook blij met
onze leden, die de jaargangen van MGT trouw bewaren,
die ook zo compleet mogelijk willen hebben en die ook
laten inbinden. Voor die laatste groep hebben we een
aanbod gekregen van de complete jaargangen 1970 –
1995, gratis te verkrijgen. Interesse? Meld het via
bestuur@hkkonsenoort.nl.

Oproep "verloren" documenten archief
Heemkundekring
Het archief van de heemkundekring is jarenlang in detail
geïnventariseerd en bijgehouden door Peter de Jongh. Na
zijn overlijden in 2018 heeft ondergetekende dit van hem
overgenomen. Bij nazien en opnieuw inventariseren blijken
nogal wat archiefstukken te ontbreken. Mogelijk zijn
documenten ooit gebruikt voor publicaties of nader
onderzoek. Om het archief weer zo compleet mogelijk te
maken, verzoek ik ieder die mogelijk gebruik heeft gemaakt
van documenten uit ons archief en deze nog in bezit heeft,
dit bij het bestuur kenbaar te maken. Het is heel vervelend
als mensen naar archiefstukken zoeken in ons archief op
basis van de inventarislijsten en deze niet meer aanwezig
blijken te zijn. U kunt ook een mail sturen naar
gienvanwijk@ziggo.nl. Inmiddels is er een nieuw overzicht
van de inventaris gemaakt, waarin nog wel de ontbrekende
archiefstukken staan vermeld. Hierin is ook opgenomen
ons digitaal archief. Mocht u interesse hebben in dit
overzicht dan kan dit digitaal naar u worden verstuurd. Een
hardcopy ligt vanaf januari 2020 in de heemunit en in de
heemkamer.
Gien van Wijk

Oproep

Geld op zak hebben wordt steeds minder noodzakelijk.
Daarmee verdwijnt wel het lekkere gevoel van een
‘haffeltje’ (=handjevol) klein geld in je broekzak, waar je zo
terloops een beetje mee kon rammelen.

Beste lezers, ik ben op zoek naar foto’s van:
‘t Fort in Hedikhuizen en het daarbij behorende wachthuis.
Ook zoek ik foto`s van de Spaanse- of Spanjaardbrug en ‘t
Sas in Hedikhuizen.
Indien u in het bezit bent van een dergelijke foto, zou u dan
met mij contact willen opnemen via tel: 0638969140
of per e-mail: adhartjes@hotmail.com
Ik kom dan de foto`s zelf inscannen.

Adrie

Ad Hartjes, Vlijmen

Expositie in de bibliotheken van Heusden
over de bevrijding van de Oostelijke
Langstraat in 1944 en de wederopbouw
De bevrijdingsaanval van de Schotse Highlanders op
zaterdag 4 november 1944 over het Drongelens Kanaal
heeft, naast veel burgerslachtoffers, ook gezorgd voor veel
leed door de verwoestingen in de verschillende dorpen in
de Langstraat. Zo meldde de krant "De Echo van het
Zuiden" in haar eerste verschijnen na de bevrijding,
"Drunen het zwaarst getroffen". Vooral het centrum van
Drunen was onherkenbaar veranderd in een ruïne. De kerk
met de daarnaast gelegen pastorie en het liefdesgesticht
waren volledig verwoest. Aan de overkant van de straat
waren meerdere huizen en boerderijen onherstelbaar
beschadigd. Niet anders was het in Nieuwkuijk, aan de
Nieuwkuijksestraat, waar rondom de kerk de
verwoestingen enorm waren en het één grote puinhoop
van stenen leek. Vielen in eerste instantie de
verwoestingen in Vlijmen mee, enige maanden na de
bevrijding zorgde het neerstorten van meerdere V1's in het
dorp voor veel slachtoffers en werden tientallen huizen en
boerderijen totaal van de aardbodem weggeveegd.

ter hand genomen. Materialen waren schaars, maar de
vele verwoeste gebouwen leverden voldoende stenen en
hout om de eerste woningnood te lenigen. Glas was niet
verkrijgbaar, dit betekende ramen dicht spijkeren met
houten planken. De winter stond immers voor de deur. Na
5 mei 1945, toen er ook weer contact mogelijk was met het
Nederland van boven de rivieren, kwam de hulp op gang,
georganiseerd door de HARK (Hulp Aktie Rode Kruis). In
het kader van "Noord helpt Zuid'' werden veel goederen,
maar met name huishoudelijke artikelen, afkomstig uit
meerdere plaatsen boven de grote rivieren, per schip
vervoerd naar Heusden en vandaar verdeeld onder de
hulpbehoevenden in de verschillende dorpen. Ook kwamen
er mondjesmaat meer bouwmaterialen beschikbaar en kon
de wederopbouw echt van start. Ramen konden weer
glasdicht worden gemaakt met gevorderd tuindersglas. In
Vlijmen bedachten slimme mandenmakers een concept om
van wilgentenenmatten noodwoningen te bouwen.
Tientallen zijn er hiervan neergezet in Vlijmen, Nieuwkuijk
en Den Bosch. Er is er nog één van over in de Akkerstraat,
onder de naam "Nooit Gedacht". Ook in Drunen kwam de
bouw van noodwoningen snel op gang. Langs de
Schoolstraat werden er daarvan meerdere gebouwd. Tot
verdriet van de grondeigenaren, die niet zonder slag of
stoot genegen waren daarvoor grond af te staan. De
saamhorigheid, ontstaan in de oorlogsjaren en bij de
bevrijding, werd hier al snel weer vergeten. Voor de
wederopbouw van de verwoeste boerderijen werd een
speciaal bureau opgericht , het "Bureau voor
Wederopbouw Boerderijen". Hierbij was het van belang te
weten dat de regering een herbouwplicht voor boerderijen
had uitgevaardigd met het doel de voedselvoorziening snel
weer op gang te brengen. Bijna alle boerderijen zijn onder
het gezag van genoemd bureau weer opgebouwd.
Subsidies van het rijk tot wel 75 % zorgden ervoor, dat de
meeste boeren er een prachtige, toen moderne boerderij,
voor terugkregen. Ook de vele verwoeste kerken konden
rekenen op een ruime wederopbouwsubsidie in het kader
van de Wet Herstel Oorlogsschade. Omdat hierbij de
bezuinigingen een belangrijke rol speelden, werd geen geld
verstrekt voor de opbouw van de kerktorens. Deze opbouw
geschiedde meestal met geld, opgebracht door de
parochianen zelf. Pas in 1949 is er sprake van definitieve
wederopbouw in de vorm van nieuwe straten en
woonwijken. Over de bevrijding en wederopbouw in de
Oostelijke Langstraat organiseert de Heemkundekring een
doorlopende expositie in de Bibliotheken van Heusden te
beginnen in de bibliotheek van Vlijmen van 15 januari tot 1
maart. U moet zeker eens gaan kijken.

Boekpresentatie Samen Eervol Overleefd

Noodwoning in Drunen, ontwerp Van Hulten, waarvan er
meerdere in Drunen zijn gebouwd, vooral langs de
Schoolstraat. Fotocollectie HKK Onsenoort.

Vooral rond De Akker en Akkerstraat waren de gevolgen
vreselijk, geen huis stond meer overeind. Ook in Herpt,
Bokhoven en Heusden werden veel boerderijen en huizen
verwoest door oorlogshandelingen. Vooral het opblazen
van het monumentale stadhuis van Heusden, met 134
burgerslachtoffers, was een ware ramp voor de
vestingstad. Hier hield het oorlogsgeweld pas op, op 5 mei
1945 toen voor geheel Nederland de wapenstilstand werd
afgekondigd. Direct nadat in de oostelijke Langstraat de
bezetter was verdreven, werden Wederopbouwbureau's
opgericht en de bouw van noodvoorzieningen voortvarend

Op 2 maart 1944 wordt in Vlijmen Cis Suijs opgepakt
vanwege haar activiteiten voor het verzet. Op 27 november
1944 wordt haar broer Herman door een misverstand door
de Engelsen in Vlijmen doodgeschoten. Zijn zoon Hans is
dan nog geen twee jaar oud.
De eerste zestig jaren van zijn leven heeft Hans Suijs
nauwelijks iets geweten over de oorlogsgeschiedenis van
zijn tante Cis. Simpelweg omdat er niet over gesproken
werd. In 2015 ontdekt Hans bij toeval dagboekfragmenten
van vrouwen, die met Cis Suijs de verschrikkingen van de
kampen Haaren, Ravensbrück en München-Giesing
(vallend onder Dachau) hebben gedeeld. Dat is voor hem
het begin geweest van een lange studie naar de
geschiedenis van de 652 vrouwen, die als groep zo sterk
bleken te zijn, dat zij op twee na allemaal weer thuis zijn
teruggekeerd. Dat verklaart de titel van het boek ‘Samen
Eervol Overleefd’ en geeft ook aan, dat Tante Cis natuurlijk
wel de aanleiding is geweest tot het schrijven van het boek,

maar dat er in feite 652 hoofdpersonen in beschreven
worden.

Aangepast tarief voor lezingen

Na de uiteenzetting van Hans over de totstandkoming van
het boek en een aantal passages daaruit, kreeg Toos
Groen het woord. Toos heeft de redactie over het boek
gevoerd en is er dus steeds nauw bij betrokken geweest. In
een indringende toespraak gaf Toos aan hoe zij, als kind
van ouders, die beiden het concentratiekamp overleefd
hebben, bemerkte, dat haar ouders zo getekend waren
door de verschrikkingen, dat zij niet meer in staat waren
om echte liefde door te geven. Reden voor Toos om
bewust kinderloos te blijven want ‘wat je nooit ontvangen
hebt, kun je ook niet doorgeven’. De zaal was er terecht
muisstil van. Dat kan oorlog dus met een mens doen.

Om ervoor te zorgen, dat we als vereniging geen geld
hoeven toe te leggen op onze lezingen, heeft het bestuur
besloten om de deelname prijs vanaf 1 januari 2020 vast te
stellen op €5,00. Uiteraard blijft voor die prijs het kopje
koffie / thee bij binnenkomst gewoon gehandhaafd.

Hans Suijs overhandigt het boek aan wethouder
Kees van Bokhoven

Monumentenmomentje
Soms loop ik wel eens de begraafplaats Duinhaeghe op en
het eerste wat hier opvalt is de bijzondere aula. Een wat
sober gebouw met een tweetal kleine obelisken. Het doet
voor mijn gevoel een beetje aan als een gebouw uit het
oude Egypte. Toch is het een product van een moderne
naoorlogse architectuurrichting nl. “De Bossche School”.
De Bossche School is een traditionalistische stroming in de
Nederlandse architectuur die haar naam dankt aan een
driejarige cursus ‘kerkelijke architectuur’ die tussen 1946
en 1973 in het Kruithuis in ’s-Hertogenbosch werd
gegeven. Met de principes van de architectuur van de
Bossche school zal ik u niet vermoeien. In een van de
themanummers van MGT (2012) werd hierop door Bart
Beaard uitgebreid ingegaan. Wel is er binnen deze
principes sprake van een strikt verhoudingensysteem en
misschien is dat wel de reden dat de aula mij aan een
Egyptische bouwwerk doet denken. Immers de
Egyptenaren bouwden hun Piramides ook volgens
vastgelegde verhoudingen (maar misschien heb ik dat
maar alleen).

Het is dan ook vanzelfsprekend, dat het eerste exemplaar
van het boek door Hans aan Toos wordt aangeboden. Het
tweede ‘eerste exemplaar’ is vervolgens voor wethouder
Kees van Bokhoven.
Het boek ‘Samen Eervol Overleefd’ bevat ruim 400
pagina’s, is uitgebracht in hardcover en kost €24,95.
Geïnteresseerden kunnen dat kenbaar maken via een
bericht aan bestuur@hkkonsenoort.nl, dan zorgt het
bestuur ervoor, dat het boek afgeleverd wordt. (ISBN 97894-6345-863-4).

Parkeerverzoek Mariapoli Mariënkroon
Van de Stichting Mariapoli Mariënkroon, de eigenaar van
het abdijterrein, is het verzoek gekomen om het volgende
met onze leden te delen.
Mariënkroon staat een autoluw terrein voor. Daarom een
vriendelijk verzoek om alle auto’s van zowel bezoekers als
eigen leden uitsluitend te parkeren op het grote
parkeerterrein direct rechts naast het poortgebouw. Op
andere plekken op het terrein mag niet geparkeerd worden;
ook niet aan de zij- en achterkant van het abdijgebouw,
inclusief de toren.
Wij rekenen op ieders medewerking in deze.

Dagexcursie
De dagexcursie zullen we dit jaar houden op zaterdag 13
juni. De plaats van bestemming is nog niet bekend,
maar het wordt wel een stad in België. Ans Zeeuwen en
Bart Beaard gaan 5 februari op verkenning.

De architect van de aula, Jan de Jong (1917-2001), volgde
de cursus in het Kruithuis bij Dom van der Laan van 1953
tot 1956. Voor de aula op de Drunense begraafplaats
Duynhaeghe liet hij zich inspireren door de een gebouw uit
de oudheid, nl het atrium van een opgegraven Romeinse
woning in het Italiaanse Pompeï, genaamd ‘Casa delle
nozze d’Argento’ (Huis van de zilveren bruiloft). De zilveren
bruiloft waarnaar de naam verwijst betreft die van de
Italiaanse koning Umberto, die in 1893 zijn huwelijk met
zijn volle nicht Margaretha van Savoye na vijf en twintig
jaar zilverkleurig zag worden. In datzelfde jaar werd deze
woning in het historische Pompeï opgegraven. Vandaar de
naam. Waarom de architect hiervoor koos weet ik niet
maar ik vermoed dat het iets te maken heeft met de lichtval
van boven in de opgegraven woning die in het ontwerp van
de aula terugkomt.
De aula wordt jammer genoeg weinig gebruikt als
afscheidsruimte. Er bestaat het voornemen om in het
komende jaar de aula beschikbaar te stellen voor een
expositie over de Bossche school architectuur. Fietst u in
de buurt dan kunt u de gelegenheid te baat nemen om ook
dit gebouw eens van binnen te zien zonder dat hieraan
direct een droevige gebeurtenis ten grondslag ligt.
Nico Dircksens

Afscheid Bart en Joke Beaard,
Nee, geen afscheid als in ‘definitief’, maar Bart is bij de
Algemene Ledenvergadering van 11 februari niet meer
herkiesbaar en legt na 15 jaar zijn bestuursfuncties neer.
Inderdaad functies, want Bart bekleedt zowel de functie
van secretaris als die van penningmeester.
Op 17 december hebben we afscheid genomen tijdens een
druk bezochte en ook heel geanimeerde receptie in de
Remise. Bart refereert daar ook aan in zijn dankwoord,
mede namens Joke, elders in dit Plekbord.
Wethouder Thom Blankers sprak Bart toe namens de
gemeente Heusden. Tegelijkertijd humoristisch en
respectvol schetste hij het belang van onze vereniging voor
de gemeente en de rol van Bart daarbij. ‘Ik ben nou twee
jaar wethouder en niemand heeft vaker aan mijn bureau
gestaan dan Bart’.
De volgende spreker was Henk Heliegers, de voorzitter van
Brabants Heem, die niet met lege handen uit Uden was
gekomen. Hij verraste Bart met de hoogste onderscheiding
van Brabants Heem, de Bronzen Legpenning. Voor Bart,
die toch op de eerste plaats heemkundige is, was deze
onderscheiding even verrassend als eervol en een
erkenning voor zijn werk.
Na deze toespraken, waarop Bart overigens steeds direct
dankbaar reageerde, was het de beurt aan Adrie Verboord,
onze voorzitter. Hij had die morgen in het Brabants
Dagblad het uitgebreide interview van Kees Klijn met Bart
gelezen en realiseerde zich dan ook, dat hij niet langer dan
een minuut of 8 (!) aan het woord kon blijven. Dat ging dus
niet lukken.
Adrie ging natuurlijk in op de verdiensten van Bart en Joke
voor onze vereniging en benoemde daarbij onder meer

De prima relatie met de gemeente Heusden, die
we hebben opgebouwd

De wekelijkse zichtbaarheid in de lokale en
regionale media

De activiteiten, die nodig zijn om het ledental te
laten groeien

De financiering van onze projecten door externe
fondsen

De inzet van vrijwilligers om maandelijks de
opmaak van MGT en Plekbord te verzorgen, MGT
/ Plekbord verzendklaar te maken en binnen het
heemgebied ook te bezorgen. Geld dat je niet
uitgeeft, verdien je ook, toch?

Het naar de kernen van ons heemgebied brengen
van onze activiteiten. Voorheen moesten
belangstellenden heemkunde komen halen bij
Abdij Mariënkroon, nu brengen we heemkunde
naar de mensen.
Gelukkig heeft Bart regelmatig aangegeven, dat hij dan wel
stopt als bestuurder, maar niet als heemkundige. Het is
een hobby geworden en voor die hobby krijgt hij nu
misschien nog wel meer tijd. Wij hopen het van harte en
wensen het Bart en onszelf ook toe.
Dan komt ook de onvermijdelijke vraag, hoe wij Bart en
Joke iets kunnen nalaten, waarin de waardering van onze
Heemkundekring Onsenoort gematerialiseerd kan worden.
Geen heel duur cadeau, want daar zou de nu bijna expenningmeester geen plezier aan beleven. Wel iets
creatiefs en zo mogelijk iets unieks, iets dat je wel of niet
gebruikt, nu en in toekomst. Omdat wij als vereniging
vijftien jaar op hen hebben mogen steunen, is de keuze

Bart en Joke samen met Wethouder Thom Blankers op de foto
( foto: Ad Hartjes)

gevallen op een tweetal wandelstokken, waarop
persoonlijke elementen zijn aangebracht.
Al die jaren is Joke de perfecte gastvrouw (en nog veel
meer) geweest voor al die mensen, die op Grotestraat 103
over de vloer kwamen. Maar, volgens de woorden van de
voorzitter, misschien wel de grootste verdienste, die Joke
voor ons heeft gehad is dat zij Bart regelmatig heeft
voorgehouden, dat ‘ze toch niet allemaal kunnen zijn zoals
jij Bart’.
Dan komt Adrie tot een filosofisch getinte afsluiting met de
volgende woorden. Tegelijkertijd realiseer ik me, dat de
naam van onze mooie heemkundekring begint met ‘ons’,
ons-en-oord, ons thuis, ons heem. Wat mij betreft het
mooiste Brabantse woord, ook al is ‘houdoe’ daartoe enige
jaren geleden gekozen. Maar ‘houdoe’ geeft een afscheid
aan, een vertrek, een al dan niet tijdelijk elkaar loslaten,
terwijl ‘ons’ in alles en altijd verbindend is.
Bart en Joke, houdoe en bedankt, zeker, maar blijf je
vooral ook heel erg thuis voelen in Onsenoord’.

Restauratie projecten gevraagd

In de schooljaren 2016, 2017 en 2018 hebben studenten
van Vakschool Nimeto in Utrecht de 14 staties uit de RK
kerk van Haarsteeg zodanig bewerkt, dat onder de egaal
witgrijze kleur de oorspronkelijke kleuren weer tevoorschijn
zijn gehaald. Een prachtig studieobject, uitgevoerd in heel
prettige samenwerking met de opdrachtgever, de
Augustinus parochie.
Vakschool Nimeto heeft nu weer ruimte voor nieuwe
projecten om hun studenten praktijkervaring te laten
opdoen. Een mooie kans om voor weinig of geen geld een
restauratieklus te laten uitvoeren. Interesse? Maak het
kenbaar via bestuur@hkkonsenoort.nl en wij zorgen voor
het contact met Nimeto.

Reactie op Monumentenmomentje
Reactie op “monumentenmomentje”van Nico Dircksens in
het Informatieblad van december 2019.
Giersbergen als een vroegere Uithof van de abdij Ter
Kameren in Brussel heeft inderdaad een lange
geschiedenis, die teruggaat tot 1244. Aangezien ik op
Giersbergen ben geboren en opgegroeid en me ook wat in
de geschiedenis van het gehucht heb verdiept, wil ik de
gegevens van Nico hier en daar wat corrigeren en kan ik
misschien ook nog wat aanvullende informatie aandragen!
Er is in 1968 een boekje uitgegeven met de titel
“Oorkonden van de abdij ter Kameren betreffende haar
uithof te Giersbergen”, uitgegeven door Alexander
Notebaert, archivaris bij het Algemeen Rijksarchief in
Brussel. Het origineel van de betreffende oorkonde is
verloren gegaan, maar er wordt een afschrift bewaard bij
de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Daarin staat vermeld,
dat Hendrik van Herentals in 1244 in zijn hoedanigheid als
schout van ’s Hertogenbosch op bevel van hertog Hendrik
II aan de Cisterciënzerinnen-abdij van Ter Kameren 150
bunder woeste grond schonk tegen betaling van een
jaarlijkse cijns en hij kende haar ook het recht toe te
genieten van de gemene gronden in het allodium Ter Unen
(Drunen). Drunen moet toen al een kleine agrarische
nederzetting zijn geweest met een kerkje in een
veengebied, oorspronkelijk behorende tot het Land van
Altena. In 1232 echter stond Diederik van Altena de
eigendom van Drunen en Waalwijk af aan de hertog van
Brabant. Uit het historisch onderzoek “Het openbaar
bestuur van Waalwijk en Drunen” van Prof. Mr. J.
Coopmans valt ook op te maken, dat de dorpsgrenzen in
die tijd nog niet nauwkeurig waren bepaald. De eenvoudige
dorpen waren nog ingebed in de Meijerij van ’s
Hertogenbosch. Het bestuur werd voornamelijk nog door
de Bossche schout (de Meijer) namens de hertogen van
Brabant uitgeoefend.
De hertogen van Brabant streefden ernaar hun gezag in de
wat afgelegen noordelijke grensgebieden met Holland en
Gelre te versterken en tevens dit gebied meer te ontsluiten
en economisch tot bloei te brengen. Daarom verleende
hertog Hendrik I vermoedelijk omstreeks 1195
stadsrechten aan de bewoners van een kleine nederzetting
die zich bij zijn domein Orthen had ontwikkeld. Dit werd ’s
Hertogenbosch. Dat betekent letterlijk: het Bosch van de
Hertog, dat nog gelegen was op de uitlopers van de in de
laatste ijstijd gevormde zandrug die wij tegenwoordig
kennen als de Loonse en Drunense Duinen, waar de
hertogen van Brabant graag gingen jagen. De ontginning
van het landgoed bij “Den Witten Giersberge” moest de
markt van ’s Hertogenbosch gunstig beïnvloeden. Op de
hoeve “Giersberge” werden vooral schapen gehouden. De
wol werd verhandeld op de markt in ’s Hertogenbosch.
In die tijd begonnen er kennelijk in het bosgebied op de
zandrug al open plaatsen te ontstaan door houtkap, het
plaggen van heide en overbeweiding door schapen met het
gevolg dat de wind vat kreeg op de open gevallen plaatsen
en er zandverstuivingen begonnen te ontstaan met hoog
opgewaaide “bergen” o.a. dus “Den Witten Giersberge”
vlak bij de nieuwe uithof van de abdij Ter Kameren.
Nu nog iets over de plaquette op de pomp van Giersbergen
die Giersbergen zou symboliseren. Wie die heeft
ontworpen, weet ik niet? Een gier boven schuine
berghellingen! Giersbergen zijn echter bergen die gieren!
Het tegenwoordig in dit verband nog weinig gebruikte
woord “gieren” betekent, volgens het etymologische
woordenboek van Van Dale “heen en weer gaan; van de
koers afwijken. Denk aan een gier-pont (de ouderen onder
ons zullen dat woord nog wel kennen) een boot die wat
schokkerig via een gierkabel heen en weer over de rivier
vaart. Giersbergen zijn dus bergen die heen en weer
waaien, dus in modern Nederlands: stuifduinen.

Giersbergen midden jaren `50 van de vorige eeuw

Omstreeks 1400 is de tijd van de lekenbroeders op
Giersbergen (niet in, maar op hoger gelegen grond
gelegen, dus op Giersbergen) voorbij en gaat de abdij van
Ter Kameren over tot het verpachten van het Goed. In de
pachtovereenkomsten van de abdij wordt o.a. in 1396 “Den
Witten Giersberghe” vermeld die zich ten zuiden van de
uithof bevond. Dat moet in die tijd een indrukwekkende,
witte stuifzandberg zijn geweest die zich richting de uithof
bewoog en volgens de berichten gestuit moest worden. Er
werd daarom dan ook een wal om Giersbergen heen
gelegd. De ondertussen al weer lang overleden
heemkundige F.W. Smulders uit ’s Hertogenbosch, heeft in
de oude schepenprotocollen in het Rijksarchief van ’s
Hertogenbosch veel gegevens over Giersbergen
verzameld die o.a. gepubliceerd zijn in Met Gansen Trou.
Als je die leest komen de twee hoeven met hun bewoners
die er tot de verkoop in 1614 op Giersbergen te vinden
waren weer helemaal tot leven. In die protocollen wordt er
vaak gesproken over “Den Witten Giersberge”. Later in de
berichtgeving worden het “de Witte Giersbergen”. Hieruit
kun je afleiden dat er aanvankelijk een opvallende grote
berg van wit stuifzand gelegen moet hebben ten zuiden
van Giersbergen die later verstoven is tot meerdere
bergen, de Giersbergen. In de protocollen staat vaak
vermeld: het Goed “Giersberge”. Giersberge staat dan
tussen aanhalingstekens d.w.z. ze bedoelen hier niet de
stuifduinen, maar het Goed. Zo wordt geleidelijk de naam
“Giersbergen” overgedragen op de nederzetting. Ik ben
ervan overtuigd, dat dit de betekenis is, waaraan
Giersbergen zijn naam dankt. Dus de Gier op de plaquette
moet weg, maar de spitse duinen mogen blijven!
En vergeet niet: als je vanaf café De Drie Linden op
Giersbergen via het fietspad naar de Rustende Jager fietst
dan zie je links en rechts van het pad de uitlopers van de
Witte Giersberg liggen en fiets je dus midden tussen de
Witte Giersbergen door en denk er dan ook eens aan, dat
Giersbergen in het verleden al 400 jaar rechtstreeks vanuit
Brussel is aangestuurd, dus er is wat dat betreft
tegenwoordig niets nieuws onder de zon!
Vriendelijke groet, Cees van der Meijden
P.S. Voor de huidige spelling van Giersbergen komen er in de
protocollen verschillende schrijfwijzen voor: Ghiersberghe;
Ghiersberch; Ghiersberchghe; Giersberghe; Ghirsberghe;
Gheerseberghe; Ghiesberghen; Ghiersberghen; Geersbergen
etc.
Geersbergen zou ook nog iets te maken kunnen hebben met
het oude woord: “geren” dat, volgens het etymologisch
woordenboek: schuin lopen, spits toelopen betekent, dus ook
dan komen we bij de zandbergen uit!
De oorkonde van de schenking van Giersbergen is nog in het
Middeleeuws-Latijn geschreven. In de Middeleeuwen had
namelijk ieder gebied nog zijn eigen dialect. Er bestonden ook
nog geen officiële taalkundige regels, dus iedereen koos zijn
eigen spelling! Om verwarring te voorkomen zal men daarom
officiële stukken nog in het Latijns hebben geschreven.

Agenda voor de maand februari 2020
Zondag 2 en 9 februari van 13.00u tot 17.00u
Expositie MAARTEN TOONDER
Paul Verhaak & Jack Didden
Heer Bommel en Tom Poes door de jaren heen

In de loop van de tijd heeft er betreffende de stand van de
sterrenbeelden een verschuiving plaatsgevonden van
tijdsbepaling naar oorzaak. Bovenstaande verklaring is
uiteraard mijn persoonlijke mening, maar vond
toch enige bijval. De film na de pauze betrof de verbinding
van de Mayacultuur en hun opvolgers, met de
indrukwekkende Piramides. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat de sterrenkunde een belangrijke basis
is geweest voor de bouw daarvan. Met name is er een
verbinding gevonden tussen allerlei tekens van de
Piramides en de achtjarige cyclus van de Planeet Venus.
Een buitengewoon boeiende film.
Al met al een geslaagde avond.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 10
februari, de aandacht is dan opnieuw gericht op onze
naburige Planeet Venus, een presentatie door de voorzitter
van de Stichting Sterrenwacht Halley.
Hartelijke groet, Wim Hartman

Lezing ‘V.1’s en Vlijmen’
Op dinsdag 4 februari is Henk Koopman uit
Diepenveen de gast van onze vereniging om een lezing
te verzorgen met als thema ‘V.1’s en Vlijmen’. Hij doet
dit in het Fletcher Prinsen Hotel, Julianastraat 16 te
Vlijmen. De aanvang is 19.30 uur en de entree is €5,incl. kop koffie/thee bij binnenkomst. Aanmelden is
gewenst en dat kan bij het secretariaat:
bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995.
Zondag 2 februari 14.00u – VERHALENCONCERT
H. van Huijgevoort & Partners
Over Goden en (Pantoffel)Helden
Donderdag 13 februari 19.30u
LUISTERLEZING – Guido van Oorschot
De Hand van Guido: Muziek & Hartstocht
Tickets en informatie: www.honsoirde.nl

Op 13 januari jl. was er weer een
bijeenkomst van de Werkgroep
Sterrenkunde Heusden (WSH).
Er werd een voordracht verzorgd over Astrologie in
samenhang met Astronomie. Een mooie avond met
interessante inzichten. De opkomst was jammer genoeg
niet optimaal maar de sfeer was goed.
Zoals te verwachten was er de nodige scepsis zoals of
zover afgelegen sterren(beelden) wel invloed kunnen
hebben op ons leven. Ook waren er vragen over de stand
van de planeten en sterrenbeelden ten opzichten van de
aarde in de loop van het jaar.
Een van de suggesties betrof de achtergrond van de
astrologie. In het barre verleden waren de
leefomstandigheden in elk seizoen van het jaar beduidend
verschillend. Dat betrof zowel de hoeveelheid als de soort
van het voedselaanbod. Mogelijk had dat invloed op de
ontwikkeling van de psyche. Zo is bekend dat bepaalde
tekorten in het voedsel een belemmering kunnen zijn in de
ontwikkeling van de hersenen.
Op een gegeven moment heeft men een koppeling
verbonden aan het moment in het jaar waarop men was
geboren en een karaktereigenschap. Omdat de bepaling
van de datum in die tijd werd bepaald met behulp van
de stand van de sterrenbeelden was de astrologie geboren.

Op 29 maart a.s. is het precies 75 jaar geleden dat door
het Duitse leger vanaf lanceerplaatsen in Overijssel de
laatste V1-vliegende bommen over onze regio naar de
haven van Antwerpen worden gelanceerd. In de periode,
die op 19 december 1944 is begonnen, zijn er vanaf
Overijssel totaal 5395 richting Antwerpen gelanceerd.
Slechts een gedeelte bereikt haar doel, vele zijn voortijdig
neergestort o.a. in onze regio. Na enkele angstige
maanden heeft de Vlijmense bevolking de balans op
kunnen maken: vier voortijdige neerstortingen in de
bebouwde kom, 28 dodelijke slachtoffers, tientallen
gewonden en een verwoest dorp.
Henk Koopman bezoekt al sinds de jaren ’70 van de vorige
eeuw binnen- en buitenlandse archieven en heeft
onderzoek gedaan naar de vele lanceerinstallaties. In de
lezing zal Koopman ingaan op de ontwikkeling, de werking,
de productie, de inzet van het wapen, de slachtoffers enz.

Een doorsnede van de 8,5 meter lange V.1, die de vele
onderdelen laat zien. In de lezing zal Henk Koopman de
werking ervan uitleggen. Collectie Henk Koopman.

Nogmaals willen wij eenieder danken voor de bijdrage aan
de afscheidsreceptie, maar ook voor de ondersteuning die
wij in alle jaren gekregen hebben om de vereniging te laten
groeien en te laten functioneren. Heel veel dank!
Joke en Bart Beaard

Agenda Februari 2020
2 februari:
Expositie mandenmakerijen en leerlooierijen in de
heemkamer in de toren van Mariënkroon.
Geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Bronzen Legpenning Brabants Heem
‘Voorzitter Henk Hellegers van Brabants Heem heeft de
Bronzen Legpenning van Brabants Heem uitgereikt bij
gelegenheid van het afscheid van Bart Beaard als
bestuurslid van heemkundevereniging Onsenoort’.
Wij waren niet alleen verrast door de toekenning van deze
onderscheiding, maar ook van de vele blijken van
waardering die wij kregen voor het werk wat wij gedurende
vijftien jaar voor onze heemkundekring hebben mogen
doen. Ook mooie en humorvolle woorden van voorzitter
Adrie Verboord en wethouder Thom Blankers.
Met velen hebben wij tijdens de afscheidsreceptie kunnen
terugkijken op een periode dat onze vereniging heel veel
veranderd is. Opereerden we voorheen voornamelijk op en
vanuit Abdij Mariënkroon met een geweldige steun van de
paters, nu zijn we in alle kernen van de Gemeente
Heusden meer zichtbaar door onze activiteiten als
boekpresentaties, exposities,lezingen, wandelingen en
rondleidingen. Het resultaat is een mooie en goed
functionerende vereniging met meer dan 800 leden. Wij zijn
blij dat we daar een mooie bijdrage aan hebben kunnen
leveren.

3 Februari:
Lezing van "Karrenspoor naar Maasroute" over de
geschiedenis van de aanleg van de oude Langstraatweg
van 's Hertogenbosch naar Geertruidenberg en de aanleg
van de Maasroute, door Gien van Wijk. Aanvang 19.30 uur
in Zidewinde in Sprang Capelle.
Organisatie Heemkundekring Sprang Capelle
4 februari:
Lezing over V1’s, het Vergeltungswaffe of wel vliegende
bom van de Duitsers, welke na de bevrijding in 1944 en
1945 zoveel leed heeft veroorzaakt in de Oostelijke
Langstraat. De lezing wordt gegeven door Henk Koopman
in Fletcher Hotel Prinsen in Vlijmen. Aanmelden via
bestuur@hkbonsenoort.nl. Aanvang 19.30 uur.
Entree € 5,- incl. een kop koffie of thee.
11 februari:
Ledenvergadering in het partycentrum De Remise in
Drunen. Aanvang 19.30 uur.
16 februari:
Wandeling door de Moerputten onder leiding van onze gids
Ad Hartjes. Vertrek om 10.00 uur bij de Vendreef. Zorg
voor goede en waterdichte schoenen.

Verwacht en alvast te noteren in uw agenda:
10 maart:
Lezing over fabrieksschoorstenen door Arjan Barnard. Ook
over die ooit in ons heemgebied hebben gestaan.
7 april:
Lezing over "75 jaar bevrijding en wederopbouw van de
Oostelijke Langstraat" door Gien van Wijk.

Bart samen met zijn vrouw Joke en Henk Hellegers, voorzitter
van Brabants Heem. (foto: Ad Hartjes)

Opvallend was ook het groot aantal aanwezige relaties o.a.
van gemeente, van andere verenigingen of stichtingen, van
andere heemkundekringen en vele heemkundig
geïnteresseerden waarmee we in de afgelopen jaren wel
een of ander project hebben kunnen uitvoeren. Maar ook
vele vrijwilligers van onze eigen heemkundekring.
Bijzonder is ook dat naast erevoorzitter Anton van der Lee
en historicus dr. Kees van den Oord onze vereniging nu
dan ook drie leden met deze hoogst mogelijke
onderscheiding binnen de Brabantse heemkunde heeft.
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