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Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
 

Opgericht op 12 november 1974 
Omvat de plaatsen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer 

 

KringNieuws 

 
Hart voor Historie 

Datum: donderdag 21 april 2022 
Spreker: Karel Loeff 
Locatie: de winterkerk Geertruidskerk. 
Tijd: 20.00 uur  (na algemene leden vergadering) 

In Nederland wordt in nagenoeg elk dorp en in elke stad 
jaarlijks kermis gevierd. Het was vroeger zelfs een van de 
weinige uitgaansmogelijkheden. Van oorsprong is een kermis 
een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijding-dag of een 
andere feestdag van een parochiekerk. Het woord kermis 
vormt een verbastering van kerkmis of kerke-misse. Karel 

Loeff, voorzitter van de Stichting Kermis-cultuur, gaat in zijn (dia)lezing verder in op de 
oorsprong en verdere geschiedenis van de kermis.  
 
Loeff vertelt in zijn lezing onder andere over de verschillende attracties die vanaf de 
negentiende eeuw op de kermis verschenen; vanaf de allereerste attractie, de 
Mallemolen, passeren onder meer poffertjeskramen, schiettenten en stoomcarrousels 
de revue. De kermisbranche is een hechte gemeenschap van vrije ondernemers, de 
kermisexploitanten, vaak families die al generaties lang op de kermis staan. De 
exploitanten woonden vroeger vaak in de attractie; rond 1900 kwam de woonwagen 
van zes of zeven meter lang in beeld, waarin een gezin van soms met meer dan tien 
kinderen in woonde. Tot begin van die eeuw kwamen kermisexploitanten meestal niet 
veel verder dan hun eigen provincie. De wegen waren te slecht om lange reizen te 
kunnen maken. Veel attracties werden nog met paard en wagen vervoerd, de grotere 
attracties vaak per binnenvaartschip. In Nederland zijn de oudste kermissen gehouden 
in Wijk bij Duurstede en enige tijd later in Utrecht. De eerste vermelding van een kermis 
in de Domstad dateert van 26 juni 1023, de dag dat de Sint Maartenskerk werd gewijd. 

Karel Loeff 

Vervolg op pagina 2 

De toegang is gratis ook voor niet-leden 

kermis Tilburg 1951 
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Tegenwoordig zijn de kermisexploitanten niet meer aan 
hun eigen provincie gebonden en staan ze op kermissen 
ver buiten onze landsgrenzen. De dansende beer, de 
vrouw met de snor, jongleurs en boksers, de kwakzalver, 
koekhappen en poppenkast met Jan Klaassen en Katrijn, 
ze zijn niet meer te vinden op de kermissen van 
tegenwoordig. Soms zijn een aantal van die ouderwetse 
attracties nog te zien op een nostalgische kermis, maar 
tegenwoordig gaat het vooral om hoogte, snelheid en 
sensatie. De vroegste datum over de Tilburgse kermis is 
gevonden in een acte uit 1567 waarin de tekst ‘Tilborchse 
kermis’ te lezen is. Tegenwoordig trekt de Tilburgse 
kermis jaarlijks ruim één miljoen bezoekers die de keuze 
hebben uit zo’n 200 attracties die op een driehonderd 
meter lang parcours staan opgesteld. Aan het slot van zijn 
lezing zal Loeff laten zien wat er komt kijken bij het 
exploiteren van een attractie op de kermis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Spreker Karel Loeff (1969) heeft een bureau voor 
architectuurhistorisch advies- en onderzoek. Hij is 
voorzitter de Stichting Historische Kring Laren (NH) en 
voorzitter van de Stichting Kermis-cultuur. Hij heeft tal van 
publicaties op zijn naam staan, waaronder ‘Kathedralen 
van het platteland, silogebouwen van graan- en 
veevoederbedrijven’ en Het Monumentenboek’ van 
uitgeverij Waanders 2002. Hij is medeauteur van onder 
andere ‘Huizen, boeren, vissers, bouwers’ en ‘Tussen 
Weelde en Woningwet’. Verder presenteerde Karel Loeff 
in opdracht van Teleac/ID&D TV de televisieseries 
‘Industrieel Erfgoed (1996) en Water (1997 en Schatten 
van Amsterdam (2005). Een veelzijdig man derhalve die 
zonder twijfel garant staat voor een boeiende lezing over 
de geschiedenis van de kermis. (JH) 

Maandagavonden 
Al vele jaren hebben we als Oudheidkundige Kring op maandag onze activiteitenavond. Door de Corona crisis lag die 
al twee jaar stil maar nu gloort er weer licht aan de horizon. Door de inmiddels bereikte vaccinatiegraad en de 
afschaffing van de corona regels zijn  we weer van start gegaan op de maandagavond. 
Elke maandagavond zijn we weer open op de gebruikelijk tijd van half acht tot tien uur. Alle leden zijn dan weer 
welkom. Komend najaar wacht ons de verhuizing naar waarschijnlijk De Oude Wacht. Dat betekent dat er het 
komende tijd veel opgeruimd moet worden en ingepakt. Daarnaast zijn er nog de reguliere werkzaamheden zoals de 
bibliotheek, de beeldbank en het ordenen van het verenigingsarchief, etc. Zo is er dus voor eenieder voldoende te 
doen. 
Graag zien we jullie binnenkort weer op de maandagavond in de Schattelijn. De koffie en de thee staan klaar! Ook 
alleen voor de gezelligheid en een praatje ben je welkom. 
lezingen 

Ook de lezingen op de derde donderdag van de maand gaan weer van start. Deze vinden voortaan plaats in de 
winterkerk van de Geertruidskerk, aanvang 20 uur. Op 21 april is er de lezing “De kermis komt” door Karel 
Loeff en op 19 mei de lezing “600 jaar Biesbosch” door Lotte Jensen. 

ledenvergadering 
Nadat we twee jaar door de corona crisis geen jaarvergadering hebben kunnen houden gaat het dit jaar lukken. 
Op 21 april vindt onze jaarvergadering plaats in de winterkerk van de Geertruidskerk, aanvang 19 uur. De 
agenda vindt u elders in dit Kringnieuws. 

Tentoonstellingen 
In het Paasweekeinde werkt de Oudheidkundige Kring mee aan het evenement 600 jaar Biesbosch op locatie 
in de Biesbosch. We verzorgen daar een tentoonstelling in de schuur op de Hofmansplaat. Andere organisaties 
verzorgen elders in de Biesbosch ook presentaties Vanuit Drimmelen, Hank en Geertruidenberg varen boten 
om u over te zetten, kaartjes daarvoor moeten van te voren gereserveerd worden. Zie voor meer informatie 
onze website.  

 
Komende zomermaanden willen we een tentoonstelling organiseren met als onderwerp “de historie van de 
binnenvaart in onze gemeente”. Dit is nog onder het voorbehoud dat we een geschikte locatie vinden. 
 

Activiteiten van de Oudheidkundige Kring gaan weer van start 

 

Stoomcarrousel Henri Janvier 

Draaimolen w. Brunselaar 
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De Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe is met 200 leden een gezellige vereniging die tot doel heeft de 
historie van Geertruidenberg en omstreken te ontdekken, vast te leggen en te delen met belangstellenden. 
 
In de omgang zijn we vooral een enthousiaste groep mensen die graag samenwerkt, onderzoek doet en kennis 
uitwisselt rondom onze gezamenlijke passie voor geschiedenis. 
 
Werkzaamheden 
Wij geven een kwartaalblad uit met, door onszelf geschreven, historische artikelen en in het winterseizoen houden 
we lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Tevens beheren we diverse websites over de geschiedenis 
van Geertruidenberg.  
 
Elke zomer organiseren we een grote tentoonstelling in het hart van Geertruidenberg, waar toeristen en 
belangstellenden worden getrakteerd op onze vondsten en verhalen. 
 
Eén keer per jaar gaan we op excursie naar een historische stad. Al deze activiteiten worden georganiseerd door de 
leden en vrijwilligers van onze vereniging. 
 
Wij vragen 
Vrijwilligers die graag bezig zijn met de geschiedenis van Geertruidenberg en het leuk vinden om handen uit de 
mouwen te steken om onze activiteiten te organiseren of ondersteunen. 
 
Wij bieden 
Het samen in een groep, in een gezellige sfeer, samenwerken aan diverse activiteiten. Daarnaast verdieping en een 
plaats waar kennis gehaald en gedeeld kan worden. 
 
Tijdsbesteding 
Flexibel, naar behoefte van de vrijwilliger. 

Aanpakkers met passie voor geschiedenis 

GEERTRUIDENBERG – De in 1911 opgerichte Bond Heemschut is een vereniging tot behoud en instandhouding van 
cultuurmonumenten in Nederland. In het kwartaaltijdschrift van de erfgoedbeschermers staan in het maartnummer 2022 
in de rubriek ‘Heemschutactief’ berichten uit de provincies. Onder de kop ‘Aantasting voorkomen’ wordt ingegaan op 
het voorkomen van verplaatsing van de Plus supermarkt naar de Oude Stadsweg.  
 
‘Heemschut Noord-Brabant voerde met de lokale Oudheidkundige Kring met succes actie om te voorkomen dat een 
supermarkt met café en terras in het schootsveld van de nagenoeg gave vestingwerken zouden komen.  
 
Alleen aan de zuidzijde is door de aanleg van de Langstraatspoorlijn eind 19e eeuw een deel verdwenen. Eind 16e 
eeuw werden de stadsmuren van de stad vervangen door vestingwerken volgens het Oudnederlandse stelsel. In de 
loop der eeuwen werden deze verder uitgebreid als onderdeel van de Zuiderwaterlinie.  
In 1919 werd bij Koninklijk Besluit de status van vestingstad opgeheven, waarna verval intrad en het stadsbestuur in 
de jaren ‘60 ze wilden slechten. Door actie van onder andere Heemschut werd dit plan verijdeld en werden ze hersteld. 
 
 Twee jaar geleden kwam het gemeentebestuur met het onzalige plan om de bouw van de nieuwe supermarkt annex 
in het schootsveld toe te staan, direct buiten de tweede gracht. Tien andere locaties werden ongeschikt bevonden. Een 
langdurig inspraakproces volgde. De indruk ontstond al gauw dat dit meer was om de procedures te volgen dan dat de 
inspraak serieus werd genomen.  
 
In mei 2021 kwam een concreet raadsvoorstel. Heemschut Noord-Brabant heeft daarop in samenwerking met de 
Oudheidkundige Kring en het landelijk bureau in de lokale en regionale pers de publieke opinie gemobiliseerd. Een 
door het landelijk bureau met een drone gemaakt filmpje van de vestingwerken had veel effect. Ook werd een aantal 
malen in de gemeenteraad ingesproken door de voorzitter van de Oudheidkundige Kring Jan van Gils en de directeur 
van Heemschut Karel Loeff. Dit alles leidde ertoe dat in oktober de plannen van de gemeenteraad werden verworpen. 
Een mooi succes!’ (JH) 

Bouw van de nieuwe supermarkt annex in het schootsveld voorkomen 
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de  

Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ op donderdag       

21 april 2022 

Geertruidenberg: 31 maart 2022  Contactpersoon: Evert Visser 
Ons kenmerk:      Telefoonnummer: 06-38825668 
Bijlage: diversen   
 
 
Onderwerp: uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de Oudheidkundige Kring 
,Geertruydenberghe’ op donderdagavond 21 april 2022 Locatie: Geertruidskerk Geertruidenberg.  
Tijd: 19.00 uur met aansluiting lezing. 
   
Agenda:  

1. Opening en mededelingen.  

2. Goedkeuring verslagen jaarvergadering 2019, 2020 en 2021  

3. Jaarverslagen 2019, 2020 en 2021  

4. Financieel jaarverslag 2019, 2020 en 2021 

5. Bevindingen van de kascommissie.  

6. Benoeming kascommissie 2022  

7. Benoemen erelid  

8. Huldiging jubilarissen.  

9. Rondvraag  

10. Sluiting met aansluitend om ca. 20.00 uur een lezing. Spreker is de heer Karel Loeff over de historie 

van de kermis. 

 
 
Alle stukken worden vooraf aan de vergadering, digitaal toegezonden aan die leden waarvan het e-
mailadres bij het secretariaat bekend is. Van deze vergadering liggen de stukken, in een zeer beperkt aantal 
achterin de vergaderzaal ter inzage voor die leden welke geen e-mailadres hebben. 
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Evenement paasweekend in de Biesbosch: Verdronken-land, 

Herwonnen! 
 

 
De vereniging ‘Het Historisch Bedrijfsvaartuig’ organiseert 
in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeenten 
Geertruidenberg, Drimmelen en Altena op 16 en 17 april 
een evenement onder de titel ‘Verdronken-land, 
Herwonnen! In het kader van 600 jaar Biesbosch kunnen 
deelnemers al varend en wandelend kennis maken met 
hetgeen zich ten tijde van het getij afspeelde in de 
Biesbosch. Aan de hand van de thema’s: 
landbouw/griendcultuur, visserij en scheepvaart, wordt op 
een spraakmakende manier het leven in vroeger tijden 
getoond. De expositieruimte bij de Eendenkooi 
Hofmansplaat met als thema ‘600 jaar Biesbosch’ zal 
worden ingericht door de Oudheidkundige Kring 
‘Geertruydenberghe’. 
De organisatie van het paas-evenement ligt in handen van 
de Zuiderschippers van ‘Het Historisch Bedrijfsvaartuig’ 
(LVBHB), te weten Petro Leeuwis, Wessel van Ackooy en 
Marcel Derksen, eigenaar van beurtvaartschip 
‘Houthandel II’, een van de vijf historische schepen 
(binnenkort zes) die afgemeerd liggen aan de 
Timmersteekade in Geertruidenberg. Laatstgenoemde 

vertelt over het evenement: “In 
Drimmelen, Hank of Geertrui-
denberg zijn opstaplocaties, 
waarna de deelnemers met 
een rondvaartboot van de 
Zilvermeeuw, Oostwaard en 
fluisterboot Hank naar de 
Biesbosch worden gebracht. 
Er zijn in het nationaal park 
vier locaties waar activiteiten 
plaatsvinden. Op locatie A is 
de Eendenkooi Hofmansplaat 
waar eigenaar Staatsbos-
beheer groen licht heeft 
gegeven om daar rondlei-
dingen te houden. Op die 
locatie is ook de tentoon-
stelling ‘600 jaar Biesbosch’. 
Van daaruit is een wandeling 
van ongeveer 2,6 km door een 
fraai stukje natuur langs de 
ruïne Witte Keet, over het 
bruggetje van Sint Jan (locatie 
B) en langs Keetheuvel. 
Onderweg krijgen de wande-
laars een beeld van de visserij 

van vroeger, waarbij zalmschouwen voor een passend 
decor zorgen. Verder zijn er oude ambachten en tal van 
attributen te bewonderen. Ook wordt het werken en leven 
in de grienden uitgebeeld.” 
 
Terra Nova 
De leden van de LVBHB bezitten samen ruim 1500 
schepen, maar de vereniging beschikt zelf ook over een 
eigen schip: de in 1929 gebouwde luxe motor Terra Nova. 
Dat schip ligt tijdens het paasweekend aan de Benedenste 
Jannezand (locatie C). In het ruim van dit schip is een 
expositie over de vroegere scheepvaart in en rondom de 
Biesbosch te bekijken. Vanaf de Terra Nova gaan 
pendeldiensten met wat kleinere schepen zoals 
biesbosch- of rietaken naar de Zwarte Schuur (locatie D). 
Langs het Spijkerboor vormen tal van historische schepen 
die voor anker liggen voor een spraakmakend decor; aan 
boord van de ‘Postsloot’ wordt een expositie/presentatie 
gehouden. Bij de Zwarte Schuur staan oude voertuigen en 
gereedschappen die gebruikt werden bij de landbouw. 
Ook wordt er een film getoond over het leven en werken in 
de Biesbosch ten tijde van het getij. Duidelijk is dat op 16 
en 17 april een prachtig beeld wordt gegeven van de 
geschiedenis van de Biesbosch, waarbij ook te zien hoe 
de natuur in het nationaal park zich heeft ontwikkeld. 
Vergeet niet de data alvast in uw agenda te zetten. 
Kaartjes voor de rondvaartboten zijn te reserveren via 

https://600jaarelisabethsvloed.nl/event/verdronken-land-
herwonnen/ Binnenkort in dit weekblad meer details over 
‘Verdronken-land, Herwonnen!’ (JH) 
 

Vishaler DD13 

Historische schepen  

Oude ambachten  

https://600jaarelisabethsvloed.nl/event/verdronken-land-herwonnen/
https://600jaarelisabethsvloed.nl/event/verdronken-land-herwonnen/
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Republiek der Zeven Nederlanden 
Namens het stichtingsbestuur waren voorzitter Jan van 
Gils en bestuurslid Jan Molewijk aanwezig om de 
geschenken in ontvangst te nemen. Na de overhandiging 
en uitgebreide uitleg van Hans Wagemakers, kregen de 
vondsten gelijk een plek in een van de vitrinekasten. “Een 
prachtige uitbreiding van de collectie van de 
Lambertuskerk, waar we heel blij mee zijn”, stelden de 
zichtbaar contente bestuursleden. Alle relicten waren 

Amateurarcheoloog uit Raamsdonk schenkt vondsten aan 

Lambertuskerk 

RAAMSDONK - De Lambertuskerk is een rijksmonument 
uit de 14e eeuw en kent een spraakmakende 
geschiedenis. De Stichting Lambertuskerk Raamsdonk 
zorgt er al jaren voor dat de kerk in stand kan worden 
gehouden. De kerk bevindt zich zowel aan de buitenkant 
als binnen in perfecte staat. De kerk heeft niet meer de 
oorspronkelijke functie van de eredienst, maar kan er nog 
wel voor worden gebruikt. Het is een monument met een 
sfeervolle ambiance met eigentijdse voorzieningen. In de 
kerk vinden tegenwoordige huwelijksvoltrekkingen plaats 
evenals bedrijfsfeesten, concerten en tentoonstellingen. 
De Lambertuskerk ademt nog steeds historie die in de 
torenkamer getoond wordt in tal van vitrinekasten. De 
verzameling is vorige week fors uitgebreid dankzij 
schenkingen van Hans Wagemakers uit Raamsdonk. Het 
gaat om tal van bijzondere relicten, stuk voor stuk 
gevonden in Raamsdonkse grond door de 
amateurarcheoloog met zijn metaaldetector. 
 
Op de vraag aan Hans Wagemakers waarom hij de vele 
kostbare vondsten schenkt aan het bestuur van de 
Lambertuskerk, zegt hij: “Ik heb iets met deze historische 
kerk. In het verleden was ik werkzaam bij een bedrijf dat 
was gespecialiseerd in historische restauraties. Tijdens 
de grondige renovatie van de Lambertuskerk in 1984 was 
ik actief als restauratiemetselaar. Na mijn vondst van 
gouden en zilveren munten uit de 17e eeuw merkte ik de 
gastvrijheid van het stichtingsbestuur van de 
Lambertuskerk. De vondsten waren spraakmakend en 
maakten zelfs duidelijk dat er in Raamsdonk twee 
schansen lagen die in de 17e eeuw nog in gebruikt 
waren. Samen met Stijn Heeren, als archeoloog 
verbonden aan de Vrij Universiteit Amsterdam, wilden we 
de jarenlang geheimgehouden vondsten presenteren op 
het gemeentehuis. Het college had daar slechts een half 
uurtje de tijd voor. Deze geringe belangstelling voor de 
vondsten, die toch veel vertellen over de geschiedenis 
binnen onze gemeentegrenzen, vond ik zo teleurstellend 
dat ik op zoek ben gegaan naar een andere locatie. Het 
bestuur van de Lambertuskerk bood de mogelijkheid om 
in september 2020 de presentatie te doen die bij de 
belangrijkheid van de vondsten past. De gastvrijheid van 
het stichtingsbestuur is niet zo verwonderlijk, want 
voorzitter is Jan van Gils is ook voorzitter van de 
Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’. Om mijn 
dankbaarheid te tonen, schenk ik deze vondsten dus aan 
de Lambertuskerk.” 

gevonden door Wagemakers zelf, met uitzondering van 
een Engelse tienponder. “Deze kanonskogel is gevonden 
door een goed oplettende melkveehouder uit Raamsdonk 
die hem aan mij cadeau gaf. De kogel is zeker niet in 
onze regio afgeschoten, maar is waarschijnlijk verloren of 
op de vindplaats terechtgekomen met een 
grondverplaatsing”, oppert Hans Wagemakers. De 
vondsten van de amateurarcheoloog zijn onder meer 
stalen stukken van een naar schatting 2 à 300 jaar oude 
doofpot, met de hand gegoten tinnen lepels uit de 18e 
eeuw en koperen/messing gespen, waarvan één uit de 
15e eeuw. Verder een bijzondere verzameling munten uit 
de tijd van de Republiek der Zeven Nederlanden (1588-
1795), toen de provinciën elk hun eigen munt hadden. En 
zo zijn er in de vitrine in de torenkamer munten uit 
Zeelandia, Overijssel (uit 1786), Hollandia (1695), West-
Frisia (1739), Gerlandia (1722), Overijssel (1783) en een 
stadsmunt Utrecht (1783) te bewonderen. Verder onder 
andere een Italiaanse munt uit 1861, een Belgische munt 
uit de Eerste Wereldoorlog met daarop de afbeelding van 
de Belgische Leeuw op een sokkel, twee van Willem van 
Oranje uit 1873 en 1876 en twee munten met een gaatje 
in het midden. “Die muntjes zijn rond 1500 als protest 
door gelovigen op kerkdeuren gespijkerd”, is de uitleg 
van Hans Wagemakers. Maar ook recentere muntjes 
zoals een 2½ cent uit 1906, 1 cent uit 1939 en twee uit de 
Tweede Wereldoorlog. En ook heel confronterend: 
granaatscherven van de tankslag die plaatsvond op 31 
oktober 1944, waarbij tal van militairen van Bitse en 
Duitse zijde sneuvelden of gewond raakten en de 
Lambertuskerk zwaar beschadigd werd. Alles bij elkaar 
een spraakmakende schenking met geschiedenis die het 
bekijken meer dan waard is. Dat is ook mogelijk, want 
volgens Jan van Gils kunnen bij de VVV-Geertruidenberg 
rondleidingen met stadsgids door de Lambertuskerk 
worden geboekt. (JH) 

Jan van Gils, Hans Wagenmakers en Jan Molewijk 

Een deel van de vondsten 
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Op Drift’ plaatst de Sint-Elisabethsvloed van 600 jaar geleden in een nieuw en eigentijds licht. De Geertruidskerk 
vormt het decor voor een unieke bezoekerservaring, een kunstzinnig venster op verleden, heden en toekomst. Laat 
je meedrijven op de stroom: herbeleef de geschiedenis, bezin je op de omgang van de mens met de aarde, en 
verwonder je over de tijdloze kracht van water. Een bezoek aan ‘Op Drift’ laat niemand onberoerd!  
RESERVEREN IS NIET NODIG! 
 
Toegangsprijzen:  
Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang inclusief speurtocht aanwezig 
Kinderen t/m 18 jaar € 2,50 per persoon 
Volwassenen vanaf 18 jaar € 5,- per persoon. 
Vanuit de woonkern Geertruidenberg bij het VVV-kantoor  
Geertruidenberg Markt 46, 4931 BT in Geertruidenberg 
 
Vanuit de woonkern Raamsdonk bij de Zeven Zusters 
Kerkplein 5, 4944 XD Raamsdonk 
 
Vanuit de woonkern Raamsdonksveer bij fietsenzaak Profile van Oort 
Grote Kerkstraat 44, 4941 DP Raamsdonksveer 
 
Wij zouden graag zien dat u bovengenoemde info wilt verspreiden onder uw leden en dat u voor 1 mei 2022 een 
inschatting wilt doorgeven van het aantal mogelijke deelnemende wandelaars namens uw organisatie bij VVV-
kantoor Geertruidenberg. E-mail: info@vvvgeertruidenberg.nl tel.nr.: 0162-517689 
Verleden, heden, toekomst 
In 1421 vond in Nederland de Sint-Elisabethsvloed plaats. Hij leidde tot het ontstaan van de Biesbosch. ‘Op Drift’ 
vertelt het verhaal van de vloed: wat voorafging, de ramp en het nieuwe evenwicht dat ontstond. ‘Op Drift’ laat zien 
hoe deze ramp kon gebeuren, welke machten en krachten een rol speelden vóór, tijdens en na de vloed. Ze laat ook 
zien dat deze machten en krachten van alle tijden zijn, evenals de cyclus van onschuld, vernietiging en nieuw leven. 
De Sint-Elisabethsvloed is exemplarisch en staat niet op zichzelf. Door de eeuwen heen kregen mensen overal ter 
wereld te maken met de dreiging van water en vandaag de dag stijgt de zeespiegel sneller dan ooit. Anderzijds is er 
een toenemend tekort aan water wereldwijd en kampen mensen met grote droogte met vernietigende bosbranden tot 
gevolg. Een ramp wordt ingeluid, we staan op een kantelpunt. Hoe gaat het verder? Welke beweging maken we? En 
hoe ziet het nieuwe evenwicht eruit? Welke rol spelen we als mens in het geheel, hoe staat het met de zorg voor 
onszelf, voor elkaar en voor de aarde?  
 
De presentatie en vormgeving van ‘Op Drift’ zijn in handen van een kernteam van gevestigde makers: vormgever/ 
beeldend kunstenaar/ fotograaf Jolanda van Nuenen, beeldend kunstenaar Peter Slegers, expositiebouwer Agnes 
Hulst, en schrijver Sietske Mol. Zij zetten woord, beeld, vormgeving, geluid en multimedia doordacht en in 
samenhang in. 
 
‘Op Drift’ is te zien tot en met september 2022. 
600 jaar Elisabethsvloed - Stichting Behoud Geertruidskerk 
 
Openingstijden 
Openingstijden - Stichting Behoud Geertruidskerk 

OP DRIFT: Een eigentijdse beleving over de ramp, de mens en het water 

mailto:info@vvvgeertruidenberg.nl
https://www.geertruidskerk.nl/mogelijkheden/opdrift#videos
https://www.geertruidskerk.nl/mogelijkheden/openingstijden
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DIVERS NIEUWS 

Van de redactie 
Beste leden van de Oudheidkundige Kring 
Geertruydenberghe, 
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 29-04-2022. Het KringNieuws valt dan in de week 
van 09-05-2022 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 geïnteresseerd 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: 
Nieuw leden:  Dhr. T. Sol, Geertruidenberg 
  Dhr. en Mevr. Simons- Bachman  
  Dhr. H. Boekwijt 

Agenda: 
- Lezingen Oudheidkundige Kring  

21 april, Karel Loeff, De kermis komt! Gratis 
toegang 

19 mei Lotte Jensen, Lezing over 600 jaar 
Biesbosch (leden gratis, bezoekers € 7,50) 

22 september in voorbereiding 
20 oktober in voorbereiding 
17 november in voorbereiding 
15 december in voorbereiding 
 
19 januari “de watersnoodramp van 1953”, de 

Heer L. Schoof 
 
- Vergadering bestuur OKG  

Nog geen vergaderschema opgesteld. 
ALV 21 april 2022 
 

- Tienduizenden archeologische rapporten nu 
digitaal, volg deze link 
https://archeologieinnederland.nl/nieuws/tienduizende
n-archeologische-rapporten-nu-digitaal 

 
Planoverleg schema 2019 /  
Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie 
Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende 
restauratie- en herbestemmingsplannen voor 
rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Meer weten 
volg deze link, 
 http://www.monumentenhuisbrabant.nl/nieuws/ 
Zie hier ook, ”Woonhuissubsidie vervangt fiscale aftrek 
voor particuliere eigenaren rijksmonumenten” 
 

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 
   ----------------------------------- ~ --------------------------------- 

 

De oude wacht  
W.Muldersplein 1 
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