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KringNieuws 

 
Hart voor Historie 

Journalist en verslaggever Frank Timmers (Prinsenbeek, 1966)  
van BN De Stem heeft een presentatie samengesteld van het 
carnavalsfeest in het algemeen en de viering van het feest in 
West-Brabant in het bijzonder. 

Datum:  donderdag 21 februari 2019 
Spreker: Frank Timmers 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  20.00 uur  (inloop vanaf 19:30) 

De toegang is gratis ook voor niet leden 

Frank Timmers 

Zoals ieder spel heeft ook carna-
val gebruiken en regels. Frank 
Timmers zocht naar verklaringen 
en vertelt hierover tijdens zijn pre-
sentatie ‘Het spel carnaval’. Het 
wonderlijke feest kent vele ele-
menten die allemaal een verhaal 
hebben: van de plaatsnamen en 
motto’s tot de raad van elf en de 
nar, het getal 11, het verkleden, 
tonpraten en de prins, Waarom is 
deze eigenlijk een man? Al deze 
zaken komen aan de orde. Frank 
past zijn lezing aan de plaats waar 
hij zijn verhaal mag vertellen aan. 
,,Want in Steenbergen is bijvoor-
beeld sprake van Jan Oorlog, 
maar in Wouwse Plantage wordt 
gesproken over een ‘sjampetter’ 
en in Etten-Leur van de Pliessie”, 
geeft Frank Timmers bijvoorbeeld 
aan. 

Die lezing wil hij graag delen met heemkundekringen en historische verenigingen in  
Brabant. In de lezing gaat hij in op de historie van het feest dat al ver voor onze jaartel-
ling werd gevierd, terwijl in de middeleeuwen sprake was van de ‘blauwe schuit’. Na-
tuurlijk komen de figuren van prins en nar, grootste boer en adjudant aan de orde. 
,,Carnaval is een spel dat we samen spelen. Van de gewone vierder en wagenbouwer 
tot de burgemeester die de sleutel van stad of dorp afstaat aan de tijdelijke machtheb-
ber, de prins”, zegt Frank Timmers. 
 

Natuurlijk wordt er gebruik gemaakt  
van veel afbeeldingen en foto’s om het verhaal te ondersteunen. Al die onderdelen wor-
den belicht tijdens de lezing. Die is zowel geschikt om voor het carnavalsfeest te beluis-
teren, maar eigenlijk kan dat het hele jaar door.  
 
Frank Timmers is geen onbekende in carnavalsland. Hij is secretaris van de Brabantse 
Carnavals Federatie. Daarnaast is hij juryvoorzitter van het bloemencorso in Zundert en 
het fruitcorso in Tiel. 
 

Optocht Prinsenbeek 
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Spreker Henk van der Loo begint zijn lezing met een aantal teksten op het scherm, met de vraag aan de zaal “allah hu 
allah wahdah wamuhamad hu aibnih” uit het Arabisch te vertalen, het liep geen storm maar het antwoord kwam van de 
spreker zelf. Het betekend zo veel als “God is God alleen en Mohamed is zijn zoon” een veel zeggende zin. 
Het gaat niet goed tussen christenen en moslims. Na de aanslagen in New York op 11 september 2001, Madrid (2004) 
en Londen (2005) is de haat tussen de westerse wereld en de islam alleen maar toegenomen. De vraag is of er echt 
naar elkaar geluisterd wil worden. Ook in Nederland wordt de haat gevoed. Dat bouwt niet op en levert in ieder geval 
geen bijdrage aan een vreedzaam co-existeren. Er is weinig respect voor elkaar. Dat respect kan vergroot worden 
wanneer beide partijen bereid zijn kennis te nemen van elkaars fundament. Een belangrijk gegeven daarbij is dat het 
christendom en de islam, samen met het Jodendom, worden gerekend tot de monotheïstische wereldreligies. Het wor-
den ook openbaringsgodsdiensten genoemd omdat die ene God zich op een bijzondere manier aan ieder volk heeft 
getoond, geopenbaard. In dit verband merkt Platti op: ‘aan alle naties zijn boodschappers gestuurd om de blijde bood-
schap, de leiding en waarschuwing van Godswege bekend te maken’. Voor de drie godsdiensten geldt dat profeten als 
intermediair zijn opgetreden tussen God en de mensen. Ze zijn wegwijzers geweest en hebben de mensen vertrouwd 
gemaakt met Gods bedoelingen. Om deze reden worden de drie wereldgodsdiensten profetische godsdiensten ge-
noemd die alle drie bij Abraham beginnen. 

‘Geen vrede onder de volken zonder vrede tussen de godsdiensten. 
Geen vrede tussen godsdiensten zonder dialoog tussen de godsdiensten. 

Verslag lezing: “de Islam en het Christendom”. 

daan. Gelooft dan in God en Zijn gezanten en zegt niet: drie. Houdt 
daarmee op, het is beter voor jullie. Immers, God is één God, geprezen 
zij hij!’ 
Dit verschil in visie op Jezus mag niet leiden tot strijd. Platti pleit ervoor 
om de islam op een christelijke manier de hand te reiken. Anno 2011 
moet door verdieping in elkaars bronnen het wederzijds respect worden 
vergroot. Christenen en moslims moeten elkaar in de dialoog serieus 
nemen. Henk van der Lo is de menig toegedaan dat er voor hem als 
katholieke christen er een opdracht ligt om aan de dialoog te werken. 
Met het document Nostra Aetate heeft de Rooms Katholieke kerk tij-
dens het Tweede Vaticaans Concilie een verklaring afgegeven over de 
houding van de Kerk tot de niet-christelijke godsdiensten. Het is een 
doorbraakdocument geworden als het gaat om de visie op de betekenis 
van de interreligieuze dialoog met moslims. Het is een oproep elkaar de 
hand te reiken. 
 
Wanneer christenen en moslims samen meer dan de helft van de we-
reldbevolking vormen, kunnen ze elkaar niet links laten liggen. Door 
elkaar te ontmoeten, door elkaar te vinden in de dialoog moeten de 

hoe kan de dialoog tussen christenen en moslims een bij-
drage leveren aan het beter verstaan van elkaar? 

 
 

Henk van de Loo in actie met een van de vele 
aansprekende teksten in zijn sheets. 

Geen dialoog tussen de godsdiensten zonder onderzoek naar de fundamenten van de godsdiensten.’ 
 

Jezus wordt in twee van de drie monotheïstische godsdiensten gezien als profeet. In het Christendom wordt Jezus 
gezien als de Zoon van God. In de koran daarentegen is Jezus uitsluitend de zoon van Maria. Hij is mens onder de 
mensen. ’Mensen van het boek! Gaat niet te ver in jullie godsdienst en zegt over God alleen maar de waarheid. De 
masieh ‘Isa, de zoon van Marjam is Gods gezant en Zijn woord dat Hij richtte tot Marjam en een geest bij Hem van-

Datum:  donderdag 17 januari 2019 
Spreker: Henk van der Loo 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 

ogen en oren voor elkaar open gaan. De profeten 
hebben de mensen opgeroepen naar de ene God te 
luisteren. Kunnen ze dan ook niet naar elkaar luiste-
ren? Door een beter inzicht in de fundamenten kan 
een bijdrage geleverd worden aan het verbeteren 
van de dialoog waardoor een beter begrip voor el-
kaar ontstaat. Op basis van het resultaat van deze 
thesis wil de spreker een bijdrage leveren aan het 
bevorderen van de interreligieuze dialoog, tussen 
mensen van goede wil binnen het christendom en 
de islam. Tussen christenen en moslims die een 
open oog en oor hebben voor de ene God én el-
kaar. 
Voor een volle zaal sluit onze spreker zijn lezing af, 
een lezing die velen tot nadenken inspireert. Wij 
vonden het mede gezien de opkomst en discussies 
een geslaagde lezing. Tot een volgende lezing. 
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Maandagavond 7 januari 2019 hield de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
haar traditionele Nieuwjaarsreceptie.  
Deze vond plaats in de fraaie kelder van mevrouw Willy van Beijsterveldt, Elfhuizen 7  
 
Tijdens de gezellige en goed bezochte bijeenkomst memoreerde OKG voorzitter Jan 
van Gils, gebeurtenissen van het afgelopen jaar en plannen voor 2019. Hij dankte 
verder alle vrijwilligers welke voor de vereniging weer zeer veel werk verzet hebben. 
 
In zijn slotwoord dankte hij de organisatoren van deze avond, vergezeld van een klei-
ne attentie voor de dames,  Joop de Vries, zijn echtgenote en Anton Krols voor de 
prima verzorgde catering, alsmede de eigenaresse van de kelder, Willy van Beijster-
veldt, voor de gastvrijheid aan de OKG geboden.  
Hierna werd het glas geheven op een gezond en succesvol 2019. 

 

Sinds enige tijd is de nieuwe Erfgoed Brabant Academie website online. Op deze website staat het aanbod aan 
scholing en erfgoedkennis in Brabant bij elkaar. Omdat we de bezoekers van onze website zo goed mogelijk willen 
blijven bedienen is de site steeds in ontwikkeling. 
 
Uw ervaring als (mogelijke) gebruiker van de site is daarbij het uitgangspunt. Vandaar dat we op zoek zijn naar 
testers die een dagdeel willen langskomen bij ons in ’s-Hertogenbosch. We lopen dan door de site heen en bevra-
gen u over uw bevindingen. 
 
Waar zijn we naar op zoek? 
- Museummedewerkers (incl. vrijwilligers), heemkundigen en archeologen die wel eens online op zoek gaan naar 
informatie om nog beter te leren werken met erfgoed. 
- Een kritische blik 
- Beschikbaar in februari of maart 2019 voor een dagdeel (incl. reistijd) overdag. Precieze datum in overleg. 
 
Er staat een vergoeding van €50,- incl. reiskosten tegenover.  
 
Heeft u interesse of heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij Lara Boon:  
laraboon@erfgoedbrabant.nl, 06-24 34 88 18. 
 
 
De Erfgoed Brabant Academie is een onderdeel van Erfgoed Brabant. 
 
Erfgoed Brabant 
Postbus 1325 
5200 BJ 's-Hertogenbosch 
Bezoekadres: Waterstraat 16, 's-Hertogenbosch 
Algemeen: 073 - 615 62 62 

Wat verbeeld je je wel? De verbeeldingskracht van erfgoed 

Onze voorzitter in actie met 
zijn nieuwjaarsboodschap 

OKG Nieuwjaarsreceptie 2019 

Rectificatie data lezingen 

Beste lezer van ons KringNieuws. In de vorige uitgave KringNieuws 45e jaargang, nummer 1, januari 2019 is on-
danks alle zorgvuldigheid toch een fout geslopen, die dankzij een oplettend lid is opgemerkt en aan ons is doorge-
geven.  
Op de laatste pagina “Divers Nieuws” In de Agenda zijn de toekomstige data voor de lezingen verkeerd vermeld 
mijn excuses hiervoor. Zo u mogelijk weet valt de lezing altijd op de donderdag na de derde dinsdag in de maand. 
Dit is zo afgesproken met De Schattelijn omdat dan het grote scherm nog opgezet staat waar wij als Oudheidkun-
dige Kring Geertruydenberghe gebruik van mogen maken. 
In de huidige agenda zijn de data gecorrigeerd. 
 
PS heeft u suggesties voor een interessante lezing laat het ons weten. Het zou ons extra helpen wanneer u ook 
een spreker weet te vermelden. 
 
Met vriendelijke groeten, de redactie John François.  
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Via internet Brabantse archieven induiken nog nooit zó eenvoudig 

BHIC start gratis scannen-op-verzoek-service 

vaak niet meer nodig: “Van veel archiefstukken staan al 
scans online. En zo niet, dan kun je die voortaan vaak 
met een druk op de knop aanvragen. Bij veel beschrij-
vingen van archiefstukken op onze website staat name-
lijk een scannen-op-verzoek-knopje. Wij scannen de 
gewenste stukken voor je en zetten ze online. Je kunt 
ze daarna bekijken en downloaden. Deze service is 
gratis, trouwens net als een bezoek aan de studiezaal. 
Gebruik van archieven moet zo laagdrempelig mogelijk 
zijn.” 
 
Al jaren digitaliseert het BHIC archieven. Tot nu toe 
werden vooral archieven gescand die het meest werden 
opgevraagd of het meest kwetsbaar zijn. Op de website 
van het BHIC staan al miljoenen scans, maar dat is 
altijd nog maar een klein deel van de meer dan 40 kilo-
meter archief die in de depots wordt bewaard. Studie-
zaalcoördinator Mariët Bruggeman legt uit: “Met scan-
nen-op-verzoek is de onderzoeker zelf aan zet: hij/zij 
bepaalt precies welke archiefstukken nodig zijn voor het 
onderzoek en door ons gescand moeten worden. Daar 
zorgen wij voor, stuk voor stuk. Van middeleeuws per-
kament tot 19e-eeuws receptenboek, we zorgen ervoor 

Persbericht 
 
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch is een gratis scannen-op-verzoek-service 
gestart. Daarmee is het BHIC de eerste archiefdienst in Noord-Brabant die op grote schaal scannen-op-verzoek 
aanbiedt. Via internet historisch onderzoek doen in de Brabantse archieven was nog nooit zó eenvoudig. 
Volgens Christian van der Ven, coördinator digitale dienstverlening bij het BHIC, is een bezoek aan de studiezaal 

dat je het thuis kunt bekijken.” 
 
Niet voor álle archiefstukken is scan-
nen-op-verzoek mogelijk. In de regel 
worden alleen archiefstukken ge-
scand die minstens 110 jaar oud zijn. 
Mariët: “Maar op de website leggen 
we uit dat voor sommige stukken 
uitzonderingen gelden. Stukken die 
bijvoorbeeld in een hele slechte staat 
verkeren, die kunnen we helaas niet 
scannen. We hebben in stilte twee 
maanden proefgedraaid en bezoekers 
weten de scanknop al goed te vinden. 
We krijgen ook veel leuke reacties 
van mensen die door deze nieuwe 
service simpel en snel verder konden 
met hun onderzoek.” Christian vult 
aan: “Met scannen-op-verzoek en de 

Drukte in de scankamer waar Angelique en Marcelina van het 
nieuwe scanteam bezig zijn om voor een klant een archiefstuk te 
scannen 

persoonlijke hulp van onze archivarissen via chat, haal je via je computer een volwaardige digitale studiezaal in huis.” 
 
Meer informatie over scannen-op-verzoek: www.bhic.nl/scannen-op-verzoek 
 
          ’s-Hertogenbosch, 29 januari 2019 

Eén van de onlangs gescande stukken, het receptenboek uit het archief van de 
doktersfamilie Raupp (toegangsnummer 372, inv.nr. 38), collectie BHIC 

www.bhic.nl/scannen-op-verzoek
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Boeken welke mogelijk ook uw interesse hebben. 

Thema 
Ontmoeting tussen christenen en moslims, kans of bedreiging. Op basis van de dialoog elkaar beter verstaan!  
In navolging van pagina twee, het verslag van onze lezing 
 
Dialoog 
Een boodschap van Hans Küng aan zijn islamitische vrienden overal ter wereld: 
Geen vrede onder de volken, zonder vrede tussen de godsdiensten. 
Geen vrede tussen de godsdiensten, zonder dialoog tussen de godsdiensten 
Geen dialoog tussen de godsdiensten, zonder onderzoek naar de fundamenten van de godsdiensten! 
 
Boeken 
Volgende boeken zijn betekenisvol om elkaar beter te verstaan: 

 Beck H. (2002), Islam in hoofdlijnen, Zoetermeer: Meinema. 

 Beck H & G. Wiegers (2008), Moslims in een westerse samenleving. Islam en ethiek. Zoetermeer: Meinema 

 Frishman J. en S. Hellemans (2008), Het christendom en de wereldreligie. Dialoog en confrontatie, Utrecht: 
van Gruting. 

 Küng H. (2006), De islam. De toekomst van een wereldreligie, Kampen: Ten Have 

 Van Nispen tot Sevenaer C. (2006), Christenen en moslims. Confrontatie of dialoog?  Averbode: Altiora. 

 Platti E. (2003), Islam, van nature een vijand? Averbode: Altiora. 

 Mohamed El Bachiri. Een Jihad van Liefde, Amsterdam: De Bezig Bij. Opgetekend door  David van Rey-
brouck (2017). 

 Sacks J. (2005), Leven met verschil. Menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen, Zoe-
termeer: Meinema. 

 Standaert B. (2001), De Jezusruimte. Verkenning, beleving en ontmoeting. Tielt: Lannoo. 

 Verhelst T. (2012), Wie is toch die ander? Over interculturele en interreligieuze relaties wereldwijd, Tielt: 
Lannoo. 

 Zee M. (2016), Heilige identiteiten. Op weg naar een shariastaat? Amsterdam: Querido. 

 Zebiri K. (2003), Muslims and Christians face to face, Oxford: Oneworld publications. 

 De islam en het Westen. 111 vragen aan Samir Khalil Samir. Gesprekken met Giorgio Paolucci  en Camille 
Eid, Tielt: Lannoo (vertaling door J.M.E. Raymakers) 

 
Hilvarenbeek, 12 april 2018 
Henk van der Loo     de sheets van de lezing zijn via het secretariaat verkrijgbaar 

Deze boekrecensie kwam ik tegen in Technisch Weekblad, en omdat we het toch hebben gehad over profeten en 
historie lijkt me deze wel passend. 



 

 

Pagina 6 van 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERS NIEUWS 

Van de redactie 
Beste leden van de Oudheidkundige Kring Geertruy-
denberghe, 
Mocht u kopij willen aanleveren voor het KringNieuws 
of NieuwsFlits wil ik u dit even mee geven: 
 
De uiterste inleverdatum van kopij voor KringNieuws 
nr. 3 is 01-03-2019. Het KringNieuws valt dan in de 
week van 11-03-2019 in de bus.  
 
Mocht er tussendoor belangrijk nieuws te melden zijn 
wordt een NieuwsFlits via email verzonden. 
Tip: kent u iemand in uw omgeving die geen lid is 
maar wel geintersseerd in historie druk de NieuwsFlits 
even af en doe die dan eens bij deze persoon in de 
bus. 
  
Stuur kopij als Word-document, platte tekst, dus geen 
opmaak. 
  
Stuur foto's (onder vermelding van wie, wat, waar en 
wanneer) naar John François: 
 john.francois@hotmail.com  
 
 Met vriendelijke groet, 
 De redactie KringNieuws 
 
 
 
 

Ledenvaria: 

Nieuwe leden: 
Dhr. P Liket Geertruidenberg. 
Dhr. R.R. Haveman Geertruidenberg. 
Dhr. M. Damsteegt Raamsdonksveer 

Agenda: 
- Lezingen Oudheidkundige Kring  

21 februari Frank Timmers, “Het spel Carnaval” 
21 maart Kitty de Leeuw “Je bent jong en je wilt 

wat!” (onder voor behoud) 
18 april Bas Zijlmans “Stedebouwkundige ont-

wikkeling van Geertruidenberg begin veertien-
de eeuw” 

DD nnb Extra uitgave expositie 
17 oktober Franz Ruczynski “De Eerste Poolse 

Pantserdivisie” (onder voorbehoud) 
21 november Prof. A. Bijsterveld “De ontstaans-

geschiedenis van het hertogdom Brabant” 
19 december Cees Schuller “De geschiedenis 

van de rondvaartboten in de Biesbosch” 
- Vergadering bestuur OKG datum komende vergade-

ring. 8 februari 2019. 
- Rijksbrede netwerkbijeenkomst scheepswrakken, 

21 maart 2019, 10:00 - 16:00,  
https://archeologieinnederland.nl/agenda/rijksbrede-
netwerkbijeenkomst-scheepswrakken 

- tentoonstelling Uit de stal van Bosch. 1 december 
2018 t/m 10 maart 2019. Jheronimus Bosch en de 
Aanbidding der Koningen brengt het museum op-
nieuw een origineel werk van de wereldberoemde 
Bossche kunstenaar terug naar zijn geboortestad 's-
Hertogenbosch. Meer informatie? htt-
ps://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/ 

- Extra budget voor instandhoudingssubsidie aan te 
vragen vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2019. htt-
ps://cultureelerfgoed.nl en meer……  

- Tentoonstelling Ontstaan van Holland – Het Hol-
landse Huis, van viking Gerulf tot onze Floris t/m 31 
maart 2019 Museumpark Archeon Archeonlaan 1 
Alphen aan den Rijn. 

- Nationale Romeinenweek, 4 mei 2019 tot 12 mei 
2019, Het programma zal tijdens de Romeinenweek 
te vinden zijn op www.romeinenweek.nl. 

- Open Tuinen Dagen vrijdag 14 juni 2019 tot 16 juni 
2019. Tijdens het derde weekend van juni openen 
meer dan 30 tuinen van zowel particulieren als instel-
lingen hun deuren weer voor het publiek. Dit jaar is 
het thema ‘kunst’. Meer informatie htt-
ps://erfgoedstem.nl/events/open-tuinen-dagen/ 

- Tienduizenden archeologische rapporten nu digi-
taal, volg deze link 
 htt-
ps://archeologieinnederland.nl/nieuws/tienduizenden-
archeologische-rapporten-nu-digitaal 
 

Planoverleg schema 2018/2019 
Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie 
Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restaura-
tie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten 
vroegtijdig te bespreken. Meer weten volg deze link, 
 http://www.monumentenhuisbrabant.nl/nieuws/ 
 
 

Van onze bibliotheek 
 

---------------------------------------------- 
Circulatie heemkunde bladen 
Wist u dat binnen de kring diverse bladen circuleren 
welke in een roulatiesysteem onder de leden worden 
doorgegeven? Heeft u hiervoor interesse kunt u zich 
opgeven bij Anne v.d. Berg-ter Schure of via email 
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 
 
Een overzicht van deze bladen treft u hieronder; 
- De Klok  Heemkunde kring Made 
- De Mulder     Heemkunde kring Gilze Rijen 
- De Wazerwijen    Heemkunde kring Dongen 
- Engelbrecht van Nassau Heemkunde kring 
Breda 
- De Búrt   Heemkundekring Hooge en Lage 
Zwaluwe 
- Effe Lústere    Heemkunde kring Werkendam 
- De Waterschans Heemkunde kring Bergen op 
Zoom 
- Met gansen trou   Heemkunde kring Heusden 
e.o. 
- De Koerier Brab.  Heem en Erfgoed Brabant 
- Holland Historisch tijdschrift 
- Immaterieel erfgoed 
- Saillant    Stichting Menno van Coehoorn 
- Westerheem   Nederlandse Archeologie 
- Zuidwesterheem   Archeologie Zuidwest Nederland 
- Vitruvius   Vakblad voor erfgoed professionals  
- Terra Cognita  Archeologische vereniging Land van 
Heusden en Altena 
- Archeologisch Magazine  
- InBrabant   tijdschrift van Erfgoed Brabant 
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