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Datum:
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Spreker:
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Tijd:
20.00 uur (inloop vanaf 19:30)
Breda ligt precies in het midden van snelle verbindingen tussen
Walter van de Calseyde
Rotterdam en Amsterdam, Antwerpen en Brussel. In het hart
van de Nederlanden dus. Met het spoor als een ‘infuus’ dat de stad economisch al anderhalve eeuw in leven houdt en welvaart brengt. Fameuze bedrijven als Kwatta, Etna,
Hero, Backer & Rueb, Molenschot, Loda en De Drie Hoefijzers waren rechtstreeks op
het hoofdspoor aangesloten.
Het spoor heeft ook een enorme invloed gehad op de stedenbouwkundige ontwikkeling
van Breda. En dat heeft het nog steeds. Zo is er recent enorm geïnvesteerd in het gebied ‘Via Breda’ met de nieuwe OV-terminal en in snelle trein- en busverbindingen. De
naastgelegen wijken Belcrum en Spoorbuurt kregen een nieuwe impuls.
Auteur Walter van de Calseyde belicht 150 jaar beweging in de Bredase spoorzone. Zijn
achtergrondverhalen en vele historische en actuele beelden maken duidelijk hoezeer het
spoor de stad telkens richting gaf.
In zijn lezing toont hij aan dat Breda een dynamische stad is die zichzelf telkens weer
prepareert op de eisen van de komende tijd.
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Foto Presentatie ‘Breda spoort’ (8 september 2016)

Over de auteur
Walter van de Calseyde is de auteur van het boek ‘Breda spoort’ (sept. 2016). Eerder
werkte hij mee aan diverse boeken over Breda, zoals ‘Breda 2002. Na 750 jaar’, ‘Breda
Buiten’ en het ‘Havenboek’.
Hij neemt bij zijn presentatie een aantal exemplaren van zijn boek mee. Het is deze
avond te koop tegen gereduceerd tarief (€ 15,-). Indien gewenst wil hij signeren.
De toegang is gratis ook voor niet leden
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Verslag lezing: “Begijnhof in veranderende tijden. Een geschiedenis van 750 jaar.”
Datum:
Spreker:
Locatie:
Tijd:

donderdag 22 maart 2018
Martin Rasenberg
Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’
20.00 uur (inloop vanaf 19:30)

De lezing werd gehouden door Martin Rasenberg, de beheerder van het begijnhof te Breda. Hij is ook woonachtig in
het begijnhof en ontpopte zich als een begenadigd spreker die in mooi Nederlands en vol passie vertelde over het
Begijnhof.
Als eerste werd de plattegrond van het Begijnhof besproken. Dat toonde aan dat er verschillende verbouwingen en
uitbreidingen zijn geweest. Ook het woord begijn verdiende nadere uitleg. Echter de geleerden zijn het daar nog niet
over eens. Wat erg dicht in de buurt komt is de uitleg dat begijn prevelen betekent. Begijnen bidden veel in zichzelf
wat echt op prevelen lijkt.
Begijnen zijn alleenstaande vrouwen die er voor gekozen hebben om in een Rooms Katholieke leefgemeenschap te
gaan wonen. Die leefgemeenschap is geen klooster en begijnen hebben geen eeuwige gelofte afgelegd. alleen
tijdelijke geloften werden afgelegd. Ze legden dan ook enkel de geloften van gehoorzaamheid en kuisheid af, niet
van armoede. Zij mochten geldelijk en onroerend eigendom behouden. Door sommigen wordt de term begijn (spottend) gebruikt voor vrome vrouw of kwezel. Eigenlijk zijn het heel zelfstandige vrouwen die in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien. Zij hebben een huisje in het Begijnhof gekocht en
kunnen verder best vermogend zijn. Na hun dood komt het huisje
weer terug in handen van het Begijnhof. Begijnen maken zich hoofdzakelijk verdienstelijk in de zorg (infirmerie = ziekenhuis) en in het
onderwijs. Ook zorgen zij goed voor elkaar. In de hoogtijdagen waren
er vele duizenden begijnen. De mannelijke variant heten begarden of
bogaarden.
De oorsprong van hun leefstijl is in het Nieuwe Testament (Lucas 23,
55-56 en Lucas 24, 1-11) terug te vinden. Haal het beeld voor je ogen
van de vrouwen die afgebeeld zijn bij de gekruisigde Jezus.
Het begijnhof is de op één na oudste instelling van Nederland. De
abdij van Berne is de oudste. In zijn hoogtijdagen waren er 1600 begijnen. aan het hoofd stond een juffrouw of meesteres. In Europa
waren er zelfs 1 miljoen begijnen. Het is/was een instelling die populair was bij vrouwen.

Foto’s Antoon Krols

De begijnen in Breda werden en worden beschermd door de Heren van Breda. Er zijn sterke banden met de Oranjes. Zij zijn er verschillende keren op bezoek geweest en er zijn voorbeelden dat de begijnen bescherming gekregen
hebben. De begijnen zijn als het ware buren van de Heren van Breda. Het kasteel staat naast het begijnhof.
Bekende namen van heren die ge bescherming daadwerkelijk gegeven hebben zijn Willem van Duvenvoorde, Jan
II( van Polanen, Johanna van Polanen Engelbrecht van Nassau.
In de loop de tijden is het bestuur van de instelling regelmatig aangepast middels herziening van de statuten. Vrij
vertaald kunnen we zeggen dat de vrije vrouwengemeenschap een eigen bestuur veranderde naar een lichte kloostergemeenschap. Al die jaren is de rechtspersoon blijven bestaan.
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Verslag Algemene Ledenvergadering van de
Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ op donderdag 22
maart 2018
De jaarvergadering werd gehouden op donderdag 22 maart 2018 en uiteraard weer in de vergaderzaal van de
Schattelijn. Deze jaarvergadering ging ook weer zoals gebruikelijk vooraf aan de lezing. Een mooie combinatie.
Een uitgebreid verslag kun u tegemoet zien in de maand maart van 2019 als u de notulen van deze vergadering
worden toegezonden.

Op de foto, Piet Martens

Op de foto, Cees van Helteren

Voor nu is vermeldenswaard dat tijdens de goed bezochte jaarvergadering naast de gebruikelijke stukken als jaarverslag en de financiële situatie van de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe, twee jubilarissen in het zonnetje werden gezet .De heren Piet Martens en Cees van Helteren zijn dit jaar 25 jaar onafgebroken lid van onze
Kring. Piet heeft zich onder andere ingezet bij de redactie van de Dongebode en Cees heeft zich verdienstelijk
gemaakt als stadsgids.
De beide heren werden feestelijk toegesproken door voorzitter Jan van Gils, die hen als blijk van waardering een
mooi kistje wijn gaf.
Uit de vergadering kwamen de volgende voorstellen:
Er werd voorgesteld om alle instanties die met cultuurhistorie te maken hebben bij elkaar te roepen om
eens met elkaar te bekijken of men overeenkomstige belangen kan bundelen en elkaar zo te versterken. Dit voorstel wordt met open armen ontvangen en de voorzitter zegt toe die eerst in het bestuur te bespreken.
Tijdens het uitje naar Vianen kwam men ter ore dat daar een soort cursus wordt gegeven Vianologie. Dit
sprak aan en men vraagt zich af of door de Kring ook een soort cursus in de vorm van enkele workshops georganiseerd kan worden. Het wordt dan Geertruidenbergologie. Ook dit wordt doorgespeeld naar het bestuur.
Na sluiting van de vergadering nodigt de voorzitter iedereen uit om zich naar de theaterzaal te begeven om de
lezing Begijnhof Breda, 750 jaar bij te wonen.
Op de foto het bestuur OKG vlnr,
Chris vd heykant,(lid)
Antoon Krols, (secretaris)
Jan van Gils (voorzitter,
Ronald Ahrens (penningmeester),
John François (lid).
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Knippenbergprijs 2018
Het bestuur van de Stichting Knippenbergprijs heeft voor de tweejaarlijkse Knippenbergprijs als thema gekozen: Volksdevotie.
In heemkundekringen, in musea en collecties, maar ook in erfgoedgemeenschappen als schuttersgilden en processie- en bedevaartgezelschappen nemen uitingen van geloof, vroomheid, religiositeit en spiritualiteit een belangrijke plaats in. In alle tijden heeft de godsdienstzin
van mensen zijn uitdrukking gevonden in allerlei kleine en grote praktijken die zich afspelen naast het spirituele en rituele leven in de officiële
kerken, synagogen en moskeeën.
Deze praktijken worden samen aangeduid als volksdevotie. Centraal
staan immateriële handelingen, gebruiken en tradities, maar daarin
spelen voorwerpen (beelden, prentjes, bidsnoeren, medailles, kaarsen,
enzovoort) een grote rol.
Personen, groepen, verenigingen en instellingen zetten zich in voor het
in stand houden van die gebruiken of het verzamelen, documenteren
en ontsluiten van de bijbehorende objecten. Op allerlei innovatieve
manieren worden traditionele uitingen van volksdevotie onder de aandacht gebracht: via websites, in een verbinding met toerisme en recreatie of met het onderwijs, in tentoonstellingen en evenementen. Dit
jaar wil de Stichting Knippenbergprijs – waarin de Stichting Brabants
Heem, de Historische Vereniging Brabant, Erfgoed Brabant, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en de Leerstoel Cultuur in
Brabant participeren – de Knippenbergprijs uitreiken aan het meest
aansprekende, vernieuwende en publieksgerichte project waarin historische en/of actuele aspecten van volksdevotie worden vastgelegd,
ontsloten, verrijkt en gedeeld.
Alle heemkundekringen en erfgoedinstellingen en -organisaties ontvangen binnenkort aanvullende informatie over de indieningprocedure,
de beoordelingscriteria, de planning en de samenstelling van de jury.
Alle heemkundekringen en andere organisaties worden opgeroepen
vast na te denken over projecten en/of personen die genomineerd kunnen worden. De indieningtermijn loopt tot 15 september 2018. Belangrijk is dat de ingediende projecten op die datum (grotendeels) zijn afgerond.
De uitreiking van de Knippenbergprijs zal plaatsvinden op zaterdag 17
november 2018 in Oisterwijk, herkomstplaats van de winnaar van
2016.
Het thema van de Knippenbergprijs 2018 sluit aan bij het thema van de
maand november van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed:
Religieus verleden.

Op de grens van kunst en wetenschap
'In de 21· eeuw kijken wetenschappers nog steeds door microscopen en telescopen, maar die zijn nu verbonden met computers en software. Ze verwerken informatie tot afbeeldingen van
de 'onzichtbare werkelijkheid'. Wetenschap en beeldende kunst
raken zo met elkaar verweven.' Dit staat te lezen in de catalogus
van True Beauty, een nieuwe tentoonstelling in het Stedelijk
Museum Breda die loopt t/m 19 augustus 2018. Meer dan vijftig
wetenschappers en kunstenaars laten aan de hand van foto's
visualisaties, animaties en schilderijen zien hoe zij kunst en wetenschap weten te combineren. Zo is er een mri-scan te zien van
neurowetenschapper Rebecca Saxe met haar pasgeboren zoon
in haar armen, Mels van Zutphen presenteert zijn film over neutrino's bij het fameuze Zwitserse onderzoekcentrum CERN en de
Bredase kunstenaar Hubert Leyendeckers presenteert zijn surrealistische tekeningen en schilderijen. (RK)
·https://www.stedelijkmuseumbreda.nl
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Het is zover, de Rabobank Clubkas
Campagne is gestart gaat u ook
stemmen? Tot 16 april kunt u nog uw
stem uitbrengen.
De inschrijving van uw vereniging/stichting Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ voor de Rabobank Clubkas
Campagne is positief beoordeeld. We hebben de definitieve goedkeuring van de deelname van onze vereniging aan
de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Amerstreek ontvangen.
Wie kunnen er stemmen?
Leden van Rabobank Amerstreek ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen
stemmen. Van woensdag 4 april t/m maandag 16 april 2018 brengen zij hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.
Let op: alleen leden van Rabobank Amerstreek mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Is
iemand nog geen lid, maar wel klant van Rabobank Amerstreek? Dan kan hij/zij tot 1 maart 2018 lid worden en
meestemmen. Het lidmaatschap aanvragen kan via onze website www.rabobank.nl/amerstreek, onder het blokje
‘De voordelen van het lidmaatschap’.
Wat kunnen clubleden doen om te steunen?
Als clublid kunt u in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank
Amerstreek en vragen of zij op uw vereniging willen stemmen.

Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?

De Sprong en De Mars zetten Zuiderwaterlinie op de kaart
Met een Sprong door tientallen parachutisten en een Mars van muziekgezelschappen, brengen 25 partners de Zuiderwaterlinie in Noord-Brabant onder de aandacht. Dit is op donderdag 8 maart bekendgemaakt in Fort Lunet in
Raamsdonksveer.
De Zuiderwaterlinie is een 165 kilometer lange, eeuwenoude verdedigingslinie die van Bergen op Zoom tot Grave
dwars door de provincie Noord-Brabant loopt. Elf historische vestingsteden verbinden het prachtige gebied tot een
geheel.
De Sprong
In opdracht van de partners organiseert Stichting Zuiderwaterlinie Events in het internationaal jaar van het cultureel
erfgoed een indrukwekkende vredes-parachutesprong. Deze Sprong vindt plaats op zaterdag 23 juni 2018. Boven
de vijf stellingen van de Zuiderwaterlinie (West Brabantse Waterlinie (Bergen op Zoom - Steenbergen), Willemstad,
Breda - Geertruidenberg, Den Bosch - Heusden en Grave - Ravenstein) springen tientallen parachutisten, onder wie
een groot aantal van Defensie. Vliegbasis Eindhoven levert voor de militaire parachutesprong een C-130 Hercules.
Daarnaast worden diverse andere vliegtuigen ingezet. Deze vliegtuigen vliegen in formatie laag over de gehele linie
en splitsen op om de parachutisten hun sprong te laten maken. Zij nemen een piketpaaltje mee, dat verwijst naar
De Mars die in het najaar plaatsvindt. Op de grond krijgen zij een warm onthaal in vijf Zuiderwaterliniefestivals die
op die dag gehouden worden. “Tijdens de vredes-parachutesprong zal de C-130 Hercules worden ingezet voor het
droppen van parachutisten", aldus luitenant-kolonel Jorrit de Gruijter, Commandant van het 336 Squadron op vliegbasis Eindhoven. “Dit tactisch transporttoestel is uitermate geschikt voor het uitvoeren van deze taak en wij zijn
verheugd dat we dit mogen laten zien aan het grote publiek.”
De Mars
Van 16 tot en met 23 september 2018 volgt De Mars. Startend aan de uiteinden van de linie, in Bergen op Zoom en
Grave, lopen muziekverenigingen een week lang dagelijks in estafette muziekmakend langs de linie. Iedereen kan
aansluiten en meedoen, tot de deelnemers aan De Mars elkaar ontmoeten bij de finale in Heusden.
“Met de Zuiderwaterlinie hebben we historisch waardevol en prachtig erfgoed in onze provincie. Met de partners
willen we dat vaker en breder onder de aandacht brengen in Brabant en Nederland, maar ook internationaal”, vertelde Bert van den Kieboom, wethouder van de gemeente Geertruidenberg.
Verdedigingslinie
Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant: “De verbindings- en verbeeldingskracht van erfgoed
is de basis voor ons erfgoedbeleid. Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en
molens. Al dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons ermee. Dat
willen we zichtbaar maken en houden. De Sprong en De Mars gaan ons daarbij helpen, gebruikmakend van de
verhalen van de Zuiderwaterlinie. Goed dat we daarbij samenwerken met Defensie, omdat het gebied natuurlijk
jarenlang een militaire verdedigingslinie is geweest.”
Voor meer informatie over de Zuiderwaterlinie: www.zuiderwaterlinie.nl
Voor meer informatie over Mothership: www.enterthemothership.com
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DIVERS NIEUWS
Ledenvaria:
Agenda:
- Lezingen Oudheidkundige Kring
19 april: Lezing Breda spoort, Walter van de Calseyde
- Vergadering bestuur OKG datum komende vergadering. nnb
- tentoonstelling ‘Poortwachter van de Republiek.
Grave en de Zuiderwaterlinie geopend va 14 maart
2018. Graafs Museum St. Elisabethstraat 10a
5361 HK Grave. Open woensdag t/m zondag 13–17
uur
- De Nationale Romeinenweek voor de vijfde keer
georganiseerd. Van 28 april tot en met 6 mei 2018
Meer weten volg deze link;
https://erfgoedstem.nl/events/nationale-romeinenweek/
- De Romantiek in het Noorden – Van Friedrich tot
Turner 9 dec. 2017-6 mei 2018 Het Groninger Museum Museumeiland 1 Groningen, Meer informatie volg
deze link,
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/deromantiek-in-hetnoorden/?ct=t(Nieuwsbrief_WBOOKS_11_01_2018)&mc_
cid=5815c6f18d&mc_eid=2cb45f5563
- Geloven in vriendschap – 700 jaar Zwanenbroeders
in ’s-Hertogenbosch. Tentoonstelling van 17 februari –
3 juni. Het Noordbrabants Museum Verwersstraat 41
's-Hertogenbosch, Nederland. Meer weten, volg deze
link;
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/gelovenvriendschap-700-jaar-zwanenbroeders-shertogenbosch/?ct=t(nieuwsbrief_mts_2018_02_15)&mc_cid=
e5c423b130&mc_eid=2cb45f5563
- Studiedagen schoeisel en leer uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 24 mei 2018, 09:00 tot 25 mei
2018, 17:00 | Groot Tuighuis, ’s-Hertogenbosch. Meer
weten,
https://archeologieinnederland.nl/agenda/studiedagenschoeisel-en-leer-uit-de-middeleeuwen-en-nieuwe-tijd
- Brabantse Heemdagen 2/3 augustus 2018 te Sint
Oedenrode (Meierijstad)
- Ridders en kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen. De tentoonstelling is te zien vanaf 29 september 2017
t/m 2 september 2018. https://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/ridders-enkastelen?id=banner Museon Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag Tel. 070-3381 338
- 2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot
het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Meer informatie zie https://cultureelerfgoed.nl/2018
Planoverleg schema 2018
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/

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
.
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. 5 is 28-9-2018. Het KringNieuws valt dan in de
week van 08-10-2018 in de bus. Mogelijk volg een
extra editie tbv de expositie uitgave nnb.
Mocht er tussendoor belangrijk nieuws te melden zijn
wordt een NieuwsFlits via 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.
Stuur foto's (onder vermelding van wie, wat, waar en
wanneer) naar John François:
john.francois@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
De redactie KringNieuws

