Probusclub

Halderberge

Bijeenkomst op 29-06-2022

Voordracht / Lezing
De titel van de hoofdlezing van vandaag is:
Ten noorden van de Halderberg, het verdronken kloostergoed van de Bernardusabdij
door Joep Hoeks.

Joep begint zijn voordracht door te vertellen dat hij in de jaren negentig een groot aantal
reizen door Europa heeft gemaakt langs de zogenaamde cisterciënzers kloosters. In 2000
heeft hij het Fontenay klooster in Frankrijk bezocht, hetgeen een grote indruk op hem heeft
gemaakt. Dit klooster uit de 12de eeuw is puntgaaf gebleven en geeft een goede indruk hoe
de abdij destijds in de begin tijd van de cisterciënzers moet zijn geweest, sober en kaal. Op de
terugweg vanuit Frankrijk naar Nederland neemt hij de afslag Standdaarbuiten, daar waren
zijn ouders naar toe zijn verhuisd, en verwondert zich dat dit gebied zo anders is dan de
omgeving van Breda waar hij vandaan komt. Dat heeft hem altijd bezig gehouden en in deze
zoektocht kwam hij erachter dat Standdaarbuiten een connectie heeft met een cisterciënzer
klooster: de uithof Bovendonk in Hoeven, gesticht vanuit de Bernardus abdij, die ligt aan de
Schelde bij Antwerpen. En Standdaarbuiten ligt niet zover van Wouw vandaan, met in de
Lambertuskerk een aantal unieke koorbanken van de cisterciënzers.
Joep neemt ons mee in zijn zoektocht naar de vele abdijen en uithoven in de regio van Noord
Brabant en vertelt over de kleurrijke geschiedenis, die hieraan is verbonden.

A0256

Pagina 1 van 2

Joep zijn voordracht gaat verder in op het landschap en de veranderingen die hebben
plaatsgevonden in de periode van het jaar van ca1275 tot 1500 en geeft ook nog voorbeelden
die heden ten dage nog te herkennen zijn in het landschap gedurende de periode van 1500
tot 2022. Hij maakt dat zeer duidelijk aan de hand van kaarten uit verleden en heden.
Aan het eind van zijn lezing wordt hij door onze voorzitter bedankt voor zijn bijzondere
bijdrage aan onze bijeenkomst. Joep krijgt, als dank, de traditionele (goede) fles wijn
overhandigd door de programma commissaris.
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