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Hart voor Historie 

De toegang is gratis ook voor niet leden 

Een fragment van de1.90 bij 3.75 meter grote kaart  

In Regionaal Archief Dordrecht wordt een reusachtige, bijna 500 jaar oude kaart het 
zuiden van Holland bewaard. Rotterdam en Breda, en alles daartussen staan erop, 
dus ook Werkendam en Geertruidenberg, maar ook de Hoeksche waard en de Al-
blasserwaard en de (verdronken) Groote Waard, met al zijn zalmsteken.  

Van het bestaan wist tot een paar jaar 
geleden bijna niemand meer af. Broos en 
vergeeld kwam hij – na een zoektocht – in 
2013 weer tevoorschijn, waarna hij is 
gefotografeerd en weer snel opgeborgen. 
Van restauratie is het nog niet gekomen. 
Maar digitaal is hij wel ‘gerestaureerd’ 
(door Peter Ebben, lithograaf en grafisch 
vormgever), wat het mogelijk maakt hem 
ook te bestuderen. Het resultaat is nu te 
zien en te beluisteren.  
 
Wim van Wijk en Peter Ebben (journalist 
en kaartenliefhebber) projecteren de kaart 
op ware grootte op de muur en vertellen 
erbij hoe de restauratie in zijn werk ging 
en wat er op de kaart allemaal te zien is – 
en dat is veel.  

 
Kaarten uit de eerste helft van de zestien-
de eeuw zijn al bijzonder, maar een kaart 
van 190 bij 375 cm is zonder meer uniek 
te noemen. De maker is waarschijnlijk 
Cornelis Schilder, die in 1537 ook de – 
zwaar gehavende – kaart heeft gemaakt 
waarvan een fragment is afgebeeld in de 
in 2012 verschenen Historische Atlas van 
de Biesbosch. 
 
De reuzenkaart staat bol van  namen van 
bekende en onbekende plaatsen, am-
bachten, zalmsteken en kastelen. Van 
sommige is het soms slecht leesbare 
schrift – met hulp van historisch onder-
zoekers – ontcijferd, op andere wordt nog 
gestudeerd. Maar er valt intussen genoeg 
te vertellen over deze uitzonderlijke kaart. 
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Verslag lezing: lezing over bestraffing van zelfmoord, moord en doodslag 

door de eeuwen heen. 

Opvallend in deze lezing was dat gevangenisstraf iets is 
van de laatste 150 jaar. Eerder sloot men mensen wel op 
ter afwachting van hun proces, in kerkers met meerdere 
personen in een ruimte. Zo’n 500 jaar na Christus, werd 
“de daad” bestraft en op een manier die veel had van 
“oog om oog tand om tand”. Het was het slachtoffer dat 
zijn recht moest halen of wanneer hij of zij dat niet kon, 
omdat deze was vermoord bijvoorbeeld, moest de familie 
dat doen. De vergelding was gebaseerd op wraak en 
genoegendoening. De overheid keek alleen toe dat de 
vergelding naar evenredigheid verliep. 
In de tijd van keizer Karel nam deze de rechtspraak zelf 
ten uitvoer en trad op als een soort rechter. Echter de 
vergelding werd nog steeds gebaseerd op wraakneming. 
Het slachtoffer mocht zijn belager met gelijke “munt” te-
rug betalen. Een bekentenis van de dader was het groot-
ste bewijs dat de dader de daad ook had gepleegd.  
De bekentenis werd door de meest gruwelijke methoden 
afgedwongen. Aan de methoden waren wel beperkingen 
gesteld, zo mocht men geen zichtbaar letsel toebrengen 
en de verdachte moest in een “redelijke” gezondheid 
blijven. In het begin van 18

e
 eeuw ging het recht een 

andere kant op, niet “de daad” maar “de mate van 
schuld” werd belangrijker.  
De straffen werden nog steeds in de vorm van lijfstraffen 

opgelegd.  
Een brandstichter werd  
bijvoorbeeld verbrand,  
op een delict tegen de  
staat stond vierendeling, enz. 
  
Half de 18

e
 eeuw was men van menig dat vrijheidsbero-

ving de grootste straf was die men kon bedenken en door 
eenzame opsluiting zou men de daad kunnen overden-
ken en leiden tot bezinning. 
 
In het huidige strafrecht in Nederland kan de straf zowel 
tijdelijk als levenslang zijn. De tijdelijke straf heeft een 
maximum van 30 jaar. 
 
Menigeen heeft de zaal verlaten met een andere kijk op 
de loop van het recht. Na afloop van de lezing sloot de 
voorzitter af met een woord van erkenning en dankte de 
spreker voor zijn boeiende uiteenzetting. Van die gele-
genheid maakt hij ook gebruik ons te wijzen op de vol-
gende lezing van 17 januari “de ontdekking van een 
reusachtige kaart van de Biesbosch”. 
 
Na het verpozen in de bar van de Schattelijn waar nog 
even de sociale contacten op peil werden gebracht keer-
de eenieder huiswaarts. 

Na een korte inleiding van onze voorzitter Jan van Gils ving Erik-Jan Boers aan met 
de lezing. Voor een goed gevulde zaal nam hij ons mee door de eeuwen over het 
ontstaan van het recht en zoals wij dat nu ervaren.  

Op de foto  Op de foto  

‘In de spotlights’ 
Met enige regelmaat richten we de spotlights op een lid 
van één van de  werkgroepen, want onze vrijwilligers 
vormen immers het hart van de vereniging. Bij deze 
aflevering kijken we achter de schermen bij: 
 
Naam: Paul Koedijk  
Leeftijd: 34 jaar.  
Woonplaats: Geertruidenberg 
OKG Lid sinds: januari 2015. 
  
Werkzaamheden:  
Sinds Paul lid is zorgt hij dat het ‘reilen en zeilen’ van de 
Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ via de mo-
derne sociale media, namelijk Facebook, onder de aan-
dacht komt en blijft van mensen die geïnteresseerd zijn 
in onze vereniging. 
Op deze wijze bereiken we ook de jongeren. 
Paul is altijd bereid, als daar om gevraagd wordt, hand- 
en spandienst te verlenen, bijvoorbeeld bij het opzetten 
van tentoonstellingen in de Geertruidskerk.  
Deze kerk heeft een speciaal plekje in zijn hart. Paul is 
daar namelijk koster. 
Ook is Paul zeer geïnteresseerd in geschiedenis, en 
bezoekt hij graag musea, Verder krijgt de tuin rondom 
de historische Geertruidskerk veel aandacht van hem 
en die ligt er dan ook prima bij. 

Dat hij creatief is blijkt verder o.a. uit zijn geslaagde initia-
tief om de hele historische kern van Geertruidenberg met 
‘verlichte bezemstelen’ in de Kerstsfeer te brengen. 
Niet alleen de Kring is blij met Paul maar ook de Bergse 
gemeenschap kan van zijn creativiteit profiteren. 

Paul Koedijk  (Foto Wim van Alphen)  

Datum:  donderdag 15 december 2016 
Spreker: Erik-Jan Broers. 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 

Erik-JanBroers  (Foto Jan Domenie)  
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OKG-lid Cor Knoop onderscheiden door Brabants Heem 

Onder grote belangstelling is woensdag 14 december jl. ons OKG-lid de heer Cor Knoop door het Brabants Heem 
onderscheiden met het provinciaal draaginsigne. Tijdens een lezing, georganiseerd door de Heemkundekring Made 
en Drimmelen in ’t Trefpunt in Made, ontving Cor de onderscheiding uit handen van de plaatsvervangend voorzitter 
van Brabants Heem, de heer Otte Strouken. 
 
Het bestuur van Brabants Heem, de overkoepelende organisatie van alle Brabantse heemkundekringen, was het niet 
ontgaan dat  heemkundekring Made en Drimmelen een lid heeft met bijzondere verdiensten voor de heemkunde in 
Brabant. 
 
De heer Strouken nam een greep uit de activiteiten die Cor de afgelopen twintig jaar  initieerde en/ of waaraan hij o.a. 
deelnam :  

 Samen met de heer Bernard Sibon nam Cor in 1998 het initiatief in Made en Drimmelen een heemkundekring 
op te richten. Vanaf de eerste bijeenkomst was hij daarin als bestuurder actief. Tot 2012 als secretaris daarna 
als bestuurslid.  

 Hij was redactielid van het periodiek De Klok 

 Lid van de werkgroep Cartografie. 

 Verzorgde rondleidingen en lezingen door het dorp Made en de Linie van den Hout. 

 Initieerde en begeleide allerlei heemkundige initiatieven. 
 
Naast zijn betrokkenheid bij de Heemkundekring Made en Drimmelen is Cor ook al 15 jaar  lid van de Oudheidkundi-
ge Kring ‘Geertruydenberghe’. Als lid van de OKG werkgroep Tentoonstellingen heeft hij belangrijke bijdragen gele-
verd bij o.a. het tot stand komen van de jaarlijkse tentoonstellingen in de Geertruidskerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al genoeg reden  voor het bestuur van Brabants Heem Cor te onderscheiden met het provinciaal draaginsigne. 
Ook de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’  is het roerend eens  met dat besluit van   Brabants Heem en 
feliciteert Cor van harte met zijn onderscheiding. 

Cor Knoop ontvangt uit handen van Otte Strouken zijn onderscheiding 

Inventarisatie-onderzoek Schippers en Schepen in Geertruidenberg sinds 1880 

Door ons OKG lid de heer Wijnand van Gils uit Made is een inventarisatie-onderzoek uitgevoerd naar de schippers en 
schepen in Geertruidenberg sinds 1880. Hij heeft dit onderzoek in een boekwerkje vastgelegd, om de geschiedenis  
van deze schippers en schepen aan de vergetelheid te onttrekken. 
Vele archieven, aktes, registers enz. zijn onderzocht op gegevens over de scheepvaart in Geertruidenberg. Het gaat 
hierbij om families uit Geertruidenberg welke gevaren hebben volgens het Bevolkingsregister, maar ook over de 
schepen met hun kenmerken, zoals naam, bouwjaar, bouwwerf, tonnage enz. evenals de eigenaren van de desbe-
treffende vaartuigen. 
Het onderzoek is te koop en de prijs hiervan is in een zwart/wit uitvoering € 6,- en in een kleuruitgave € 11,- 
Bestellingen kunnen opgegeven worden via de heer Wijnand van Gils, Acaciastraat 40,  
4921 MA Made. Tel: 0162 680608 of email:  wijnandvangils@ziggo.nl 
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Vrijdag 2 december was het een gezellige drukte tijdens de open 
avond ‘Samenzijn’ in de Lambertuskerk. De organisator de, ge-
meente Geertruidenberg, heeft veel inwoners, verenigingen en 
ondernemers mogen verwelkomen. ‘Samenzijn’ stond in het 
teken van netwerken, beleven, eten en drinken. Voor jong en 
oud! Tijdens dit samenzijn is teruggeblikt op 2016, maar ook 
alvast vooruitgekeken naar 2017. 

Samenzijn’ groot succes   (nieuws vanuit de gemeente Geertruidenberg) 

Uit de as herrezen  

Gini van Wijk, lid van de Heemkundekring Onsenoort, 
heeft over dit onderwerp een prachtig boek geschreven. 
Het 250 pagina’s tellende boek is rijkelijk geïllustreerd 
met veel, nog niet eerder gepubliceerde kleurenfoto’s van 
vóór en na de verwoesting. 
Het boek laat de lezer de verwoestingen en de wederop-
bouw van de boerderijen mee beleven. Het eerste exem-
plaar is aangeboden aan Gerrit Braks, oud-minister van 
Landbouw en Visserij. 
Het boek kost € 22,50 en is te koop bij Sikkers in Drunen, 
Zin in Boeken in Heusden, Bruna in Vlijmen, Passage in 
Waalwijk en bij het secretariaat van de heemkundekring 
(Grotestraat 103 te Drunen – 0416-320995). 

In de oostelijke Langstraat zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna tachtig boerderijen 
geheel verwoest en de meeste zijn na de bevrijding als wederopbouwboerderij herbouwd. 

Vrijwel alle opbouwboerderijen hebben een gedenksteen 
in de gevel, waarop een uit de vlammen herrijzende 
leeuw is afgebeeld, alsook het jaartal van herbouw. 
(foto collectie Gini van Wijk). 

Nieuwe website Erfgoed ‘s-Hertogenbosch 

Eén toegangspoort 
De site is in samenwerking met het Bossche 
bedrijf Insiders ontwikkeld door de afdeling 
Erfgoed ’s-Hertogenbosch, die vorig jaar ont-
stond uit de samenvoeging van de gemeente-
lijke onderdelen Bouwhistorie, Archeologie, 
Monumenten, Stadsarchief en Vestingwerken. 
Met de nieuwe website heeft de afdeling erf-
goed nu ook online één gezicht naar buiten. 
De site sluit aan bij de doelstelling van de 
nieuwe afdeling om de bronnen via één poort 
beter toegankelijker te maken en aan het 
publiek beschikbaar te stellen. Bij het ontwik-
kelen van de site is dan ook goed gekeken 
naar de wensen van bezoekers. 
 
Vol informatie 
De nieuwe website kent een heldere navigatie 
en een frisse moderne vormgeving die aan-
sluit bij die van de gemeente ’s-Hertogen-
bosch. Hierdoor kan zowel de geïnteresseer-
de leek als de professional de weg vinden 
naar informatie over het omvangrijke erfgoed 
van ’s-Hertogenbosch. Zo zijn er vele interes-
sante verhalen te vinden over bijzondere ge-
bieden, personen en gebeurtenissen, over 
archeologische opgravingen, archiefstukken, 
bouwhistorisch onderzoek en vestingwerken. 

Woensdagmiddag 23 november heeft wethouder Huib van Olden van Erfgoed/Cultuurhistorie de nieuwe website 
www.erfgoedshertogenbosch.nl gelanceerd. Via de website worden vele duizenden bronnen over de geschiedenis 
van gemeente ‘s-Hertogenbosch ontsloten. 

 
Daarnaast biedt de site de mogelijkheid zelf op onderzoek uit te gaan 
in de diverse collecties. Via de zoekfunctie op de aantrekkelijk ogende 
startpagina wordt direct en met grote snelheid in alle collecties tegelijk 
informatie opgehaald. Speciaal aan de nieuwe Bossche site, die ook 
geschikt is voor mobiele telefoon, zijn de diverse 3D animaties die 
door de afdeling erfgoed zelf zijn ontwikkeld. 

http://www.erfgoedshertogenbosch.nl/
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Jan Hein Sloesen is de trotse eigenaar van de Wijnaesbooch, een rijksmonumentaal pand 

aan de markt in Geertruidenberg. 

Geertruidenberg heeft een rijke, ruim 800-jarige, geschie-
denis.  Het was een belangrijke plaats in het graafschap 
Holland, vanwege de strategische ligging. De Markt is 
een toeristische trekpleister, omdat daar nog veel prach-
tige monumentale panden staan. Zo ook het pand Elfhui-
zen nummer 12 van Jan Hein Sloesen. ‘Het huis zoals 
het er nu staat, is het derde huis op deze plek. "De 
Wijnaesbooch", huis onder schilddak en met gebosseerd 
gepleisterde lijstgevel waarin zesdelige schuiframen. Het 
eerste huis was een houten huis. Nu is het een combina-
tie van hout en steen. Oorspronkelijk was het een kanun-
nikenwoning. De bewoners konden via de kelder zo naar 
de kerk, die hierachter ligt. Meer woningen hier hebben 
zo’n onderdoorgang en die kelders zijn er nog allemaal. 
De boogkelder stamt uit 1432. Het is de plek in het huis 
waar je heel veel bent omdat hier de keuken is gereali-
seerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimuseum 
‘De vader van de vorige eigenaar was restaurateur. Hij 
wist van alles over het pand en hij heeft er mede voor 
gezorgd dat veel vondsten bewaard zijn gebleven. Zo 
was voor de restauratie van de boogkelder de vloer afge-
graven. Toen stuitten ze op een vuilwaterput, die vol 
bleek te zitten met historische relikwieën, zoals aarde-
werken pijpjes en zelfs een kanonskogel. Die waterput is 
nu afgedicht met een glazen deksel en is in onze kelder 
nu een soort minimuseum. We hebben alles wat daarin 
staat apart laten beschrijven bij de notaris. Daar hebben 
we de voorwaarde vastgelegd dat alles bij elkaar moet 
blijven. Als toekomstige eigenaren er toch vanaf willen, 
dan zijn ze verplicht om het naar een museum te bren-
gen. ‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemming 
‘Er hebben in al die eeuwen hier maar ongeveer tien fa-
milies gewoond. Zij woonden hier voor het leven. Het huis 
had in de loop der tijd verschillende functies, van bakkerij 
met winkel, tot postkantoor, sigarenmakerij en pianohan-
del. Herbestemmen lijkt bij dit pand te horen. Het was in 
die tijd soms gekoppeld aan het achterhuis, maar het 
waren soms ook twee aparte woonhuizen. De verbinding 
is er nog steeds. In de kast in de woonkamer bevindt zich 
een nisje, daar kan je doorheen naar het achterhuis.’ 

 
Tijdlagen 
‘Als je restaureert dan herstel je veel van wat er was, 
maar je voegt er ook iets aan toe uit deze tijd. Dat is ook 
terug te zien op een schilderij hier in huis: daarop zie je 
bewoners van rond 1500 in het interieur van 2006 zitten. 
Je ziet in dit kunstwerk de verschillende tijdlagen, die nu 
eenmaal bij zo’n pand horen, terug. Dit schilderij is ge-
maakt in opdracht van de vorige eigenaren en het hoort 
bij het pand.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto anno 1964 03 (bron Beeldbank van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
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Persbericht 

Persbericht 
Regionaal Archief Tilburg 
8 december 2016 
  
  
  
Lanciersprijs voor historisch onderzoek 
Nieuwe tweejaarlijkse onderzoeksprijs vanuit Regionaal 
Archief Tilburg 
  
Regionaal Archief Tilburg lanceert in december 2016 een 
prijs voor onderzoek, gedaan met archiefstukken uit de 
collectie. Doel hiervan is het stimuleren van onderzoek in 
de uitgebreide collectie bronnen. Het archief profileert 
zich hiermee als organisatie die belang hecht aan onder-
zoek en dit wil bevorderen. 
  
In totaal beheert het archief in Tilburg ruim 12 kilometer 
aan historisch materiaal. Dit zijn onder andere documen-
ten, kranten, kaarten, plattegronden, bevolkingsregisters, 
foto’s, films, negatieven, geluidsbanden, ansichtkaarten, 
bidprentjes, posters en affiches. Dagelijks wordt hierin 
onderzoek gedaan, voornamelijk door mensen die stam-
boomonderzoek verrichten of die een bouwtekening no-
dig hebben. Eén van de strategische speerpunten van 
het archief is het bevorderen van archiefonderzoek, liefst 
zo breed mogelijk, dus ook in minder voor de hand lig-
gend materiaal. De instelling van de Lanciersprijs kan 
daarin een stimulans zijn. 
  
De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een onder-
zoeker die de bronnen van Regionaal Archief Tilburg 
heeft gebruikt en daarvan een (digitale) weerslag heeft 
gemaakt. Dit kan zijn in de vorm van een scriptie, een film 
of documentaire, een roman, een theaterstuk, een publi-
catie op internet, een gedrukte publicatie of zelfs in een 
andere vorm. Voorwaarde is dat een substantieel deel 
van het onderzoek is uitgevoerd in de collectie van Regi-
onaal Archief Tilburg. Een combinatie met onderzoek in 
een ander archief is zeer goed mogelijk. Het gebruik van 

de bronnen moet verifieerbaar zijn. De jury bestaat uit 
Theo Thomassen (emeritus hoogleraar archiefweten-
schap), Ad van den Oord (zelfstandig gevestigd histo-
risch onderzoeker en publicist) en Astrid de Beer (pro-
jectleider Regionaal Archief Tilburg). De juryleden zullen 
onder andere letten op de creatieve manier van het ge-
bruik van de bronnen en het vernieuwende in de presen-
tatie van de resultaten. 
                                                                                                                                                                                  
Iedereen die tussen 1-1-2015 en 1-3-2017 een (digitale) 
publicatie heeft gepresenteerd of een thesis/scriptie heeft 
geschreven waarvoor onderzoek in bronnen van Regio-
naal Archief Tilburg is gedaan, kan deze publicatie indie-
nen. Inzendingen kunnen tot en met 1 maart 2017 wor-
den toegezonden aan de jury via lanciers-
prijs@regionaalarchieftilburg.nl. Op 1 april 2017 wordt de 
shortlist bekend gemaakt. Op 18 april is de prijsuitreiking. 
Van de genomineerden wordt verwacht dat ze hun on-
derzoek die dag ook presenteren. De prijs bestaat uit 
een geldbedrag van € 750. 
  
  
EINDE PERSBERICHT 

Begeleidingstraject voor heemkundekringen 

Van dit proces wordt in woord en beeld verslag gedaan 
op deze website, zodat andere heemkundekringen het 
kunnen volgen, er ook mee aan de slag kunnen, en hun 
kennis en ervaringen kunnen delen.  
 
Aanleiding voor dit project was dat het bestuur van Bra-
bants Heem en medewerkers van Erfgoed Brabant con-
stateerden dat bij veel heemkundekringen vergelijkbare 
praktische problemen spelen, zoals een teruglopend 
ledenbestand, moeilijk in te vullen bestuursfuncties, con-
flicten over huisvesting en gemeentelijke subsidies etc. 
Zij pikten deze signalen o.a. op tijdens de regiovergade-
ringen van Brabants Heem, die de laatste jaren telkens 
bijgewoond werden door medewerkers van Erfgoed Bra-
bant. 

 
In dit project, een begeleidingstraject voor heemkunde-
kringen, zal gezamenlijk naar een aanpak gezocht wor-
den; niet naar een oplossing voor individuele praktische 
problemen van telkens een kring, maar naar een meer 
collectieve begeleiding waarbij kringen met Brabants 
Heem en Erfgoed Brabant maar vooral ook met elkaar 
werken aan een sterkere positie. 
 

Erfgoed Brabant en Brabants Heem zijn samen begonnen met een project waarbinnen vragen en problemen van 
heemkundekringen (en andere erfgoedverenigingen) aan de orde worden gesteld. 
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PERSBERICHT 15-12-2016 

Museum taxeert oude bijbeltjes 
 
Op 28 december as. tijdens de Midwinterdag kunnen bezoekers gratis 
hun bijbeltjes, psalm- en gebedenboekjes laten taxeren in het museum te 
Goes. Bernard van Noordwijk, gastconservator, collectioneur en auteur 
zal van 13.30 tot 16.00 uur aanwezig zijn, met de bedoeling informatie te 
verschaffen over datering en herkomst van ingebrachte exemplaren. Dus 
ieder die een kerkboekje met zilveren sloten of zilveren beslag heeft en 
wat meer zou willen weten over de achtergrond is van harte welkom op 
deze speciale taxatiemiddag. Voor de goede orde worden bezoekers 
erop attent gemaakt dat het om kleine bijbels, missalen of psalmboekjes 
gaat; nadrukkelijk niet om grote statenbijbels, kanselbijbels, folianten, 
e.d. 
 
Historisch Museum De Bevelanden, Singelstraat 13, 4461HZ Goes, Tel. 
0113-228883. 
Meer informatie op www.hmbd.nl 
 

Wegens doublures, ruimte gebrek en heroverweging  van 
het soort titels in onze OKG bibliotheek, zijn een aantal 
boeken overtollig geworden. 
Het bestuur heeft besloten deze boeken te koop aan te 
bieden aan de leden van de Kring maar ook andere kun-
nen hiervoor in aanmerking komen.  Leden gaan echter 
voor! 
Omdat het vaststellen van een prijs voor de boeken moei-
lijk is, is besloten ze te verkopen aan de hoogste bieder. 
De biedingstermijn loopt tot één maand na de verschij-
ningsdatum van deze editie van het KringNieuws. 
Om een indruk te krijgen welke boeken te koop zijn, zul-
len de titels met informatie over de inhoud etc., met enige 
regelmaat in het KringNieuws te koop worden aangebo-
den. 
Geïnteresseerden kunnen voor meer info en een eventu-
eel bod, contact opnemen met het OKG secretariaat  
telefoon:0162-520519 of via email info@oudheidkundige-
kring-geertruidenberg.nl 
 
Hieronder de negende selectie, 
 
Titel:  Kleurrijk Utrecht 
Auteur/Uitgever: Nederlands Centrum Volkscultuur 
Inhoud:  Dagelijks leven in multiculturele stad Utrecht 
Afmetingen:  22 x 16 cm                
Pagina’s: 128           
 
Titel:   Gans omspoelt door zilte baren 
Auteur/Uitgever: J. Poort Jzn 
Inhoud:  De Waddeneilanden, rijk aan geschiedenis, fol-
klore, duin en strand    
Afmetingen:  20,5 x 14 cm 
Pagina’s: 80 
 
Titel:  The Rembrandt guide        
Auteur/Uitgever: Martijn de Rooi en Sylvia Pessireon 
Inhoud:   Engelstalige uitgave over werk en leven van 
Rembrandt 
Afmetingen:  22 x 17 cm       
Pagina’s: 127             

  
Titel:  Het  stadhuis door de eeuwen heen. 
Auteur/Uitgever: Gemeente Breda 
Inhoud:  Geschiedenis van het stadhuis van Breda 
Afmetingen:  29,5 x 21 cm 
Pagina’s: 20          
 
Titel:  Toekomst van religieus erfgoed in Noord Brabant 
Auteur/Uitgever: Monumentenhuis Nrd-Brabant Geertrui-
denberg 
Inhoud:   zie titel 
Afmetingen:  27 x 21 cm 
Pagina’s: 70            
 
Titel:     Openbaar Kunstbezit 1957 Deel I  
Auteur/Uitgever: Stichting voor esthetische vorming d.m.v. 
radio in woord en beeld  
Inhoud: Beschrijving van diverse beeldend kunstenaars 
Afmetingen:   29 x 24 cm  
Pagina’s: 50    
 
Titel:Verslagen bodemonderzoek 1990 en 1992 in Breda 
Auteur/Uitgever: Amateurs Archeologische vereniging Bre-
da 
Inhoud:   zie titel 
Afmetingen:   30 x 21 cm 
Pagina’s:  resp. 75 en 64         
 
 Titel:    Oudheidkundig Jaarboek 1944 
Auteur/Uitgever: Oudheidkundige Bond 

Verkoop overtollig geworden boeken uit OKG bibliotheek 9e Selectie 

http://www.hmbd.nl/
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Van onze bibliotheek 
 

Nieuwe boeken in de bibliotheek. 
 
Terug in de Tijd van  Bas Zijlmans, is aan de collectie 
toegevoegd.  
 Boek omschrijving; 
In het najaar van 1944 loopt de bezetting van het weste-
lijk deel van Noord-Brabant ten einde.  De Duitse troepen 
houden langer stand, dan verwacht werd. 
Dit boek handelt over de zware strijd die gedurende twee 
maanden geleverd werd door de geallieerden. 
Hoewel de Duitsers in het waterrijk en laag poldergebied 
als verdedigende partij in het voordeel zijn, toch overwin-
nen de geallieerden. 
Twee maandenlang hebben de bewoners in angst en 
onzekerheid geleefd eer de bevrijding ook voor hen een 
feit was. 

---------------------------------------------- 
Wist u dat binnen de kring diverse bladen circuleren wel-
ke in een roulatiesysteem onder de leden worden door-
gegeven? Heeft u hiervoor interesse kunt u zich opgeven 
bij Anne v.d.Berg-ter Schure of via email in-
fo@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 Zwa-
luwe 
- 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 ErfgoedBrabant 
 
. 

DIVERS NIEUWS 

Ledenvaria: 

Nieuwe leden: 
 

Agenda: 
- Lezing Oudheidkundige Kring  

16 februari 2017 onderwerp nog niet bekend. 
16 maart lezing van Arie Niks over de Historie van 
dranken. 

- Vergadering bestuur 21 december 
- Museum De Roos expositie tot 30 april 2017 
- Themajaar Heemkundekring Hooge en Lage Zwa-

luwe Afsluiting op 29 december 2016. 
- Seventies Gorcums Museum – Gorinchem  

Van 22.10.2016 t/m 19.3.2017 
- Erfgoed Academie Brabant: cursus 'Regionale Ge-

schiedenis' 30 januari 2017 - 12 juni 2017 
http://www.erfgoedbrabant.nl/kennisplatform/activiteit
en/erfgoed-academie-brabant-cursus-regionale-
geschiedenis/ 

- De Nederlandse Restauratiebeurs transformeert in 
ErfgoedEvent. ErfgoedEvent 2017 op 5, 6 en 7 april 
wordt dé plek waar erfgoedprofessionals elkaar ont-
moeten. Waar waardevolle kennis wordt gedeeld, in-
spirerende ideeën worden uitgewisseld, bestaande 
contacten worden bestendigd en nieuwe contacten 
worden gelegd.  

- https://erfgoedstem.nl/events/nederlandse-
restauratiebeurs-transformeert-erfgoedevent/ 

- Brabantse Heemdagen 2017: 
donderdag 3 en vrijdag 4 augustus in Cranendonck 
(Budel en Maarheeze c.a.) 
 

Weetje 
Delpher is vernieuwd 
De functies van Delpher zijn verbeterd. U krijgt nu 
een betere weergave op smartphone of tablet. U 
kunt gemakkelijker zoeken en het menu met de in-
formatie over Delpher werkt nu ook met een touchs-
creen. Op de desktop is bijvoorbeeld de kalender bij 
‘uitgebreid zoeken’ aangepast. 
 http://www.delpher.nl/nl/ 
 

Van de redactie 
 
Beste leden van de Oudheidkundige Kring Geertruyden-
berghe, 
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. 2 
is vrijdag 27 januari. Het KringNieuws valt dan in de 
week van 6 februari in de bus. 
De lezing, (onderwerp nog niet bekend) is gepland op 
donderdag 16 februari 2017  
 
Mocht er tussendoor belangrijk nieuws te melden zijn 
wordt een NieuwsFlits via de email verzonden. 
Tip: kent u iemand in uw omgeving die geen emailadres 
heeft druk de NieuwsFlits even af en doe die dan bij deze 
persoon in de bus. 
  
Stuur kopij als Word-document, platte tekst, dus geen 
opmaak. 
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