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Actie Bergse Batterij

Dit jaar herdenken we in Nederland
de bevrijding van de Duitse bezetter
75 jaar geleden. Een bezetting die
ook aan de gemeente Geertruidenberg niet zonder slag of stoot voorbij
is gegaan en die nog steeds voortleeft in onze collectieve herinnering.
In de loop van haar bestaan kende
Geertruidenberg meer tijden van bezetting, belegering, verraad en inname. De kanonnen bulderden terwijl de
bewoners zich zo goed en zo kwaad
mogelijk probeerden te beschermen.

In de tentoonstelling “Geertruidenberg onder vuur” geeft de Oudheidkundige kring
“Geertruydenberghe” een historisch overzicht van dit krijgsgeweld, beginnend bij de
inname van de stad Geertruidenberg in 1304 tot de bevrijding van Geertruidenberg,
Raamsdonk en Raamsdonksveer in 1944. Naast de vele kleurrijke panelen en vitrines
zijn er tal van bijzondere attributen te zien, waaronder harnassen uit 1470 en 1600,
historische vlaggen, musketten en een replica van een kanon (kartouw) uit de Tachtigjarige Oorlog. De tentoonstelling schetst een beeld van 640 jaar strijd, waarbij u als
bezoeker wordt meegezogen in de onzekere en angstige momenten van toen.
Een 20 minuten durende en speciaal voor de tentoonstelling samengestelde film geeft
daarnaast een bijzonder beeld van de acht keren dat Geertruidenberg onder vuur lag.
Dat begon in 1304 met de inname van Geertruidenberg door Hertog Jan II van Brabant, waarna er in 1351-1352 een belegering van het kasteel van Geertruidenberg
plaatsvond. In 1420 volgde wederom een belegering en in 1489 het verraad van Geertruidenberg. Van 1568 t/m 1647 was ook de vestingstad betrokken bij Tachtigjarige
Oorlog, waarbij Geertruidenberg zelfs tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) te
maken kreeg met krijgsgeweld. In 1793 vond de Eerste Franse Inname van Geertruidenberg plaats en in 1795 de Tweede Franse Inname.
De laatste keer dat de gemeente Geertruidenberg te maken kreeg met krijgsgeweld
was van 1940-1945 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alle acht keren dat er oorlogshandelingen plaatsvonden in Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer worden door de Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” op een spraakmakende wijze belicht in de tentoonstelling “Geertruidenberg onder vuur”.
De toegang is gratis ook voor niet leden
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De gratis toegankelijke tentoonstelling wordt
gehouden in c.c. De Schattelijn in Geertruidenberg en is van 23 juni t/m 15 september
dagelijks te bezoeken van 13.30 tot 17.00 uur
en van 16 september t/m 30 november op
zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur.
Wij nodigen hierbij onze leden van harte uit
aanwezig te zijn op 23 juni bij de officiële
opening door wethouder John van Vugt.
Om 14.00 uur arriveren de wethouder en
OKG-voorzitter Jan van Gils in een pantservoertuig, een zogenaamde M3-half-track uit
de Tweede Wereldoorlog, onder muzikale
begeleiding van een ‘Schotse’ Piperband, op
de Markt in Geertruidenberg. Aan de openingshandeling verlenen ook de vendeliers
van het Gilde St. Bavo met een vendeldemonstratie hun medewerking. Aansluitend
kan de tentoonstelling “Geertruidenberg on-

Afbeelding half-track

der vuur” bezocht worden en is er de gehele middag muziek van de Young Stage Band vanaf de kiosk bij de waterpomp
voor Elfhuizen. Het muzikale gedeelte wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Geertruidenberg. We hopen u op zondag 23 juni welkom te mogen heten bij de officiële opening van de tentoonstelling “Geertruidenberg onder vuur” (JH).
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Wisseltentoonstelling Museum De Roos met ‘Oma’s Spullekes’
Rectificatie
Helaas is er een foutje geslopen in de mei-editie van KringNieuws in het vermelden van de fotograaf van de hierbij
geplaatste foto’s’.
De fraaie foto’s zijn niet alle gemaakt door de heer Jan Hoek maar ook door mevrouw Gabriela van Hal.
Onze excuses voor deze onjuiste vermelding.

Elly Dunnewold met een deel van haar verzameling, Foto Jan Hoek

Er zijn in de vitrines van de Lannoy-kamer een groot aantal objecten
tentoongesteld, die beeldend kunstenares Elly Dunnewold met veel
aandacht voor vormgeving, materialen en kleuren in de loop van haar
leven heeft verzameld.
De moeder van Elly Dunnewold, 'Wilhelmina Lavèn' begon met het
verzamelen van nostalgisch keukengerei en haar dochter heeft de
collectie uitgebreid met 'spullekes', die zij 'overal en nergens' tegenkwam.
Vooral op rommelmarkten in binnen- en buitenland liet zij haar oog
dwalen over zo op het eerste gezicht 'waardeloze' spullen', waaruit

Elly feilloos de objecten herkende,
die wél waarde hadden en ook omdat zij al 'spullekes' had van dezelfde vervaardiger of uit dezelfde collectie of tijd, b.v.: een verzilverd
bestek (Engels), een kastanje(pof)pannetje (Frans), een koffiepot
van De Gruyter.
En de koektrommels, waarvan in de
oorlog de binnenkant oranje geverfd
werden.
De expositie duurt tot 30 september
.a.s.

Foto Gabriela van Hal, verzameling Elly Dunnewold,
Foto, Gabriela van Hal.
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DIVERS NIEUWS
Ledenvaria:
Nieuwe leden:

Van onze bibliotheek

Agenda:

---------------------------------------------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

- Lezingen Oudheidkundige Kring
17 oktober NNB
21 november Prof. A. Bijsterveld “De ontstaansgeschiedenis van het hertogdom Brabant”
19 december Cees Schuller “De geschiedenis
van de rondvaartboten in de Biesbosch”
- Vergadering bestuur OKG
- Lezing Bart van Loo over zijn laatste boek ‘De
Bourgondiërs’ Vrijdag 14 juni 2019 19:30 – 21.30
uur, Theek 5 Made (Kapelzaal), € 10,00 (Bourgondische avond inclusief hapje en welkomstdrankje)
Kaarten reserveren via www.theek5.nl/activiteiten
- Tentoonstelling VOC Japan – Nederland van 24
februari t/m 1 september 2019 meer informatie? https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/voc-japannederland/?agenda_search
- 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 instellingen hun deuren weer voor het publiek. Dit jaar is
het
thema
‘kunst’.
Meer
informatie
https://erfgoedstem.nl/events/open-tuinen-dagen/
- lezing over de gevolgen van de sluiting van de
Haringvlietdam. Op 18 september. Door boswachter
Jacques van der Neut Heemkundekring Made &
Drimmelen, Hotel restaurant Het Trefpunt in Made,
aanvang 20.00 uur, toegang is gratis.
- Lezing: “Zwaluw en de Biesbosch, leven in werken in
de Biesbosch in vroeger tijd”, 14 oktober 2019 uur om
19.30 uur, Locatie: Ons Belang, Lage Zwaluwe
- Tienduizenden archeologische rapporten nu digitaal, volg deze link
https://archeologieinnederland.nl/nieuws/tienduizendenarcheologische-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 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”

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
----------------------------------- ~ --------------------------------Onze bibliotheek is uitgebreid met tientallen boeken welke
ons geschonken zijn uit de nalatenschap van Janus van
Beek. In de volgende edities van KringNieuws zullen wij u
laten kennisnemen van de inventarisatie van deze boeken
alleen dan wanneer er ruimte is.

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. 7 is nog niet bekend ivm de expositie. Voor de
eerstvolgend geplande is 27-09-2019. Het KringNieuws valt dan in de week van 07-10-2019 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 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

