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KADOOTJE
Beste mensen, voor u ligt alweer de eerste
nieuwsbrief van De Vrijheijt van Rosendale van dit
jaar.
Een bijzonder jaar, want we bestaan in september
2009 al weer dertig jaar ! Geen jubileum wat we
uitgebreid gaan vieren -wij moeten tenslotte ook op
de centjes letten- maar waaraan we toch wel
aandacht gaan besteden. Tegen die tijd zult u
hierover ongetwijfeld nog van ons horen.
We hebben inmiddels de eerste ledenactiviteit van
dit jaar ook al weer achter de rug : de zeer
interessante lezing van Paul Spapens over Bijgeloof
in Brabant op maandag 26 januari. We hebben
weer extra stoelen moeten aanslepen in de aula
van het Da Vinci College, want deze lezing mocht
zich weer in een grote belangstelling verheugen :
bijna tweehonderd bezoekers hebben we mogen
verwelkomen en daar zijn we als bestuur en
werkgroep activiteiten natuurlijk heel blij mee.
Op dinsdag 17 maart zijn onze secretaris en ik
uitgenodigd door Geert van der Horst, algemeen
directeur van de Rabobank RoosendaalWoensdrecht om in het hoofdkantoor van de
bank in Roosendaal een exemplaar van het boek
‘De dynamische regio’ Economie, overheid en
ondernemerschap in West Brabant vanaf 1850’
in ontvangst te nemen. Dit boek gaat o.a. over
de geschiedenis van West Brabant en is om die
reden voor heemkundigen zeer interessant.
De Rabobank in Roosendaal heeft vervolgens
voor elk van onze leden een boek beschikbaar
gesteld. We hebben dus van de Rabobank 655
exemplaren van dit boek gekregen om die aan
onze leden uit te reiken. Het is ondoenlijk om
alle boeken persoonlijk bij onze leden te
bezorgen. We hebben daar het volgende traject
voor uitgezet : de leden die onze
jaarvergadering hebben bezocht, hebben dit
boek al ontvangen ; de overige leden nodigen
wij graag uit om dit boek in ontvangst te nemen
op onze open huis dagen van 4 april , 2 mei en
6 juni telkens van 10.00 uur tot 12.30 in onze
Heemkelder.
Een prachtig kado van de Rabobank aan onze
Heemkundekring en een uiting van de
maatschappelijke betrokkenheid waar de
Rabobank voor staat.
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Op maandag 23 maart hebben we onze
jaarvergadering gehouden.Na de gebruikelijke
agendapunten van de jaarlijkse terugblik op het
voorgaande jaar hebt u ook kunnen genieten van
het aanvullend programma : de zanggroep Puur
Natuur met pure Westbrabantse liedjes en muziek.
Op donderdag 23 april gaan we weer op bezoek bij
onze zuiderburen ; onze voorjaarsexcursie gaat dit
keer naar Gent. De uitnodiging voor deze excursie
treft u bij deze nieuwsbrief aan.
Dan komt hopelijk de zomer er weer aan. Het
heemkundewerk gaat gewoon door met de
maandelijkse open dagen, met de ontvangst van
schenkingen, onze externe contacten en ook onze
bestuursvergaderingen.
Onze vice-voorzitter heeft u in onze vorige
nieuwsbrief mededeling gedaan van mijn
afwezigheid in het bestuur gedurende de laatste
maand van vorig jaar en de eerste maanden van dit
jaar. Mijn gezondheidstoestand van dat moment
was daar de oorzaak van. Het gaat gelukkig weer
goed en sinds kort heb ik mijn activiteiten voor de
heemkundekring weer hervat. geleid door onze
vice-voorzitter Christ van Rooij. Daarvoor wil ik hem
vanaf deze plaats bijzondere dank zeggen.
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Ook in mijn afwezigheid heb ik kunnen constateren :
We kunnen trotst zijn op onze heemkundekring met
betrokken leden en een bestuur waar je op kunt
rekenen..
Ik wens u een prachtige zomer toe !
René Konings, voorzitter
_________________________________________

BIJGELOOF IN BRABANT
Op maandag 26 januari j.l. kon onze vice-voorzitter
Christ van Rooij meer dan 150 bezoekers welkom
heten, gekomen naar het Da Vinci College voor de
lezing van Paul Spapens over BIJGELOOF IN
BRABANT.
Bij het begin van zijn lezing maakte hij duidelijk hoe
volksgeloof over kan gaan in bijgeloof en hij deed
dat met talrijke voorbeelden zoals:
- bij het aanroepen van heiligen, waar we
o.a. denken aan Apolonia als we tandpijn
hebben, aan Antonius als we iets kwijt zijn,
aan Christoffel voor een goede reis.
- Bij getallen die hun betekenis hebben zoals
het getal 13 dat we als ongeluksgetal
bestempelen, het getal 6 als getal van de
duivel, het getal 7 als universeel
geluksgetal.
Tijdens de pauze maakten velen gebruik van de
gelegenheid kennis te nemen van de meer dan 30
boeken die dhr. Spapens heeft geschreven.
Het onderwerp na de pauze wilde hij betitelen als
VOORTEKENEN, waarbij hij bij de talrijke
voorbeelden ook inging op het ontstaan en de
achtergronden van deze fenomenen en dat ons
bijgeloof altijd te maken heeft met geluk en ongeluk.
Genoemd werden o.a.
- de vallende ster (wens doen)
- de ooievaar (geluksbrenger)
- de spin in de morgen (er komen zorgen)
- de avondspin (vreugde in het gezin)
- klavertje vier (gelukbrenger)
- gooien met rijst (voorspoed)
- het hoefijzer (als goede geleider om het
kwaad af te voeren)
- de zwarte kat
- niet onder de ladder doorlopen (ongeluk)
- waarzeggen.
De lezing werd zeer verlevendigd door het tonen
van een aantal foto’s en door het interactieve
karakter.
Duidelijk werd dat bijgeloof nog steeds een
nadrukkelijk onderdeel is van het leven van de
Brabander nu.
De vice-voorzitter dankte Dhr. Spapens voor.
de enthousiaste en prettige wijze waarop hij zijn
onderwerp had behandeld.
Dat de zaal het hier volkomen mee eens was, bleek
uit het spontane applaus.
P.M. van Leeuwen
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WEEK VAN DE GESCHIEDENIS
Wij ontvingen van Manon Henzen, projectmanager
van de Week van de Geschiedenis alvast een
vooraankondiging van de Week van de
Geschiedenis van dit jaar. Wij menen en er goed
aan te doen u hiervan alvast in kennis te stellen.
Tijdens de week van de geschiedenis van 17
oktober tot en met 25 oktober 2009 staat Nederland
in het teken van geschiedenis. Het thema van dit
jaar is : Oorlog en Vrede.
Wie door Nederland reist ziet de sporen van
verschillende oorlogen nog terug in het landschap,
de kastelen, bunkers en verdedigingslinies. Wat
heeft zich daar allemaal afgespeeld ? Oorlog kan
gaan over militaire geschiedenis, over
rechteloosheid, verzet, collaboratie, grenzen, trots,
eer en vervolging. Maar ook over mythevorming,
heldenverering en legendes. Denk aan de herkomst
van straatnamen, dagboekfragmenten,
monumenten of propagandaposters. Vrede kan
gaan over verdragen, Nobelprijswinnaars, de VN en
over leven in vrijheid. De start van de Week van de
Geschiedenis valt op 17 oktober samen met de
Landelijke Archievendag. Er wordt de komende tijd
via de media nog meer informatie bekend.
Voor de geïnteresseerden onder u :
www.weekvandegeschiedenis.nl
________________________________________

CITY SHAKE
In 2009 is het 200 jaar geleden dat Roosendaal
stadsrechten kreeg. Dit kan natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij gegaan laten worden. De
Gemeente Roosendaal laat daarom deze zomer
een heel weekend lang activiteiten organiseren om
dit te vieren. Onder verantwoordelijkheid van de
Stichting 200 jaar Stadsrechten wordt in het
weekend van 10 juli, 11 juli en 12 juli een uitgebreid
programma gepresenteerd. Houdt u voor het
programma vooral de lokale media in de gaten.
City Shake, een sportief, kunstzinnig en cultureel
weekend in Roosendaal !

______________________________________
BIBLIOTHEEK
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de
verschillende rubrieken van onze bibliotheek
geplaatst. Op de volgende pagina vindt u alle in ons
bezit zijnde boeken uit de rubriek archeologie.
Deze zijn allemaal beschikbaar om te worden
uitgeleend.
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naam

titel

jaar

H.Stoepker

Graven naar het kasteel van Tilburg

1986

Gerrit Groeneweg

Bergen op Zooms aardewerk

1992

J.H.Verhagen

De grafheuvels en urnewerken in Baarle Nassau

1997

Th.J. Maarleveld

Arch. onder water. Het verleden v.e.varend volk in Ned.

1990

Onbekend

Verborgen steden. Stadsarcheologie

1990

Jane McIntosh

Archeologisch handboek

1986

J. de Kleyn

Volksaardewerk in Ned. Sedert de late middeleeuwen

1986

Nico Arts

Prehistorische jagers en verzamelaars te Vessem

1955

Gerrit Groeneweg

Opgravingen in Steenbergen

1982

W.J.H. Verwers

Archeologische kroniek van Noord-Brabant

1978

W.J.H. Verwers

Archeologische kroniek van Noord-Brabant

1981

W.J.H. Verwers

Archeologische kroniek van Noord-Brabant

1983

W.J.H. Verwers

Archeologische kroniek van Noord-Brabant

1986

W.J.H. Verwers

Archeologische kroniek van Noord-Brabant

1988

W.J.H. Verwers

Archeologische kroniek van Noord-Brabant

1990

W. Roebroeks

Oermensen in Ned. De archeologie v.d.oude steentijd

1990

A.Carmiggelt e.a.

Het klooster st.Catharinadal

1995

G.Beex

Archeologisch overzicht van Noord-Brabant

1966

N.Arts e.a.

Een federmesser nederzetting langs de koepeldijk in Westerbeers

1976

Dr.J.G.N. Renaud

Middeleeuws ceramiek

1976

J.P. Boertjes e.a.

Arch.Repertorium Noord-Brabant

1997

W.A.B.van der Sanden

Getekend zand; 10 jaar archeologisch onderzoek in Oss en Ussen

1987

Onbekend

Archeologie nr.2

1990

Onbekend

Archeologie nr.3

1991

Onbekend

Archeologie nr.4

1993

Onbekend

Archeologie in Nederland; de rijkdommen

1988

Onbekend

Scarabee archeologisch magazine

1992

Onbekend

Scarabee archeologisch magazine

1994

Onbekend

Scarabee archeologisch magazine

1994

Onbekend

Scarabee archeologisch magazine

1994

Onbekend

Scarabee archeologisch magazine

1994

Onbekend

Scarabee archeologisch magazine

1994

Onbekend

Scarabee archeologisch magazine

1994

Onbekend

Scarabee archeologisch magazine

1996

Onbekend

Scarabee archeologisch magazine

1996

Onbekend

Scarabee archeologisch magazine

1996

K.J. Steehouwer

Archeologie in de praktijk

1985

Onbekend

Archeologie nr.1

1989

Onbekend

syllabus studiedag heemkunde en archeologie

1990

Onbekend

syllabus studiedag heemkunde en archeologie

1991

Onbekend

syllabus studiedag heemkunde en archeologie

1992

Onbekend

syllabus studiedag heemkunde en archeologie

1993

Onbekend

syllabus studiedag heemkunde en archeologie

1994

Onbekend

Jurierapport Brabantse monumenten

1990

Br.Christofoor

Paleo-,meso,-neolitische vondsten in West-Brabant

1956

Dr.W.H.Zagwijn

De paleogeografische ontwikkeling in Nederland

1975

Onbekend

Archeologie Roosendaal

1994
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EXCURSIE NAAR GENT
Gelijktijdig met deze nieuwsbrief ontvangt u de
uitnodiging voor onze volgende ledenactiviteit :
onze excursie naar Gent. Op donderdag 23 april
gaan we met de bus naar Gent en gaan daar o.a.
de stad en een museum bekijken. Vanzelfsprekend
is er ook tijd voor koffie, lunch en nog even gezellig
napraten. De Werkgroep Activiteiten heeft samen
met de Dienst Toerisme Gent en de Gidsenbond
Gent en Oost-Vlaanderen een aantrekkelijk
programma samengesteld. Als u zich wilt
aanmelden voor deze excursie -en waarom zou u
niet gezellig met ons meegaan ?- is daarvoor
gelegenheid op dinsdag 7 april a.s. van 18.00 uur
tot 19.00 uur. Aanmelden kan alleen telefonisch. De
telefoonnummers staan in de uitnodiging. We hopen
natuurlijk op goed weer en veel aanmeldingen

__________________________________
BRABANTS HEEMDAGEN
Zoals u weet worden elk jaar ergens in de provincie
Brabant de Brabants Heemdagen georganiseerd.
Dit jaar gebeurt dat op donderdag 6 augustus in
Tilburg en vrijdag 7 augustus in Goirle. Het
algemeen thema is : Tilburg en Goirle laten ’t zien.
Het thema voor donderdag is Industrieel Erfgoed,
voor vrijdag is dat landschap als erfgoed. De
deelnamekosten zijn € 80,- per deelnemer, inclusief
twee lunches en twee diners en exclusief fietshuur.
De aanmelding is uiterlijk 31 mei a.s. telefonisch bij
Jan Rossou van de Heemkundekring Tilborch 0135362566 of via e-mail jphf.rossou@hetnet.nl

__________________________________
NOORD BRABANTS MUSEUM JAARPROGRAMMA 2009
Wij stellen u via deze nieuwsbrief graag op de
hoogte van het jaarprogramma 2009 van het
Brabants Museum in ’s Hertogenbosch :
Van 24 januari t/m 3 mei 2009 : De Ideale Vrouw
Een tentoonstelling over vrouwelijke ideaalbeelden
van toen en nu.
Van 21 mei t/m 30 augustus 2009 : Met eigen ogen
Zelfportretten uit de Nederlandse moderne kunst.
Van 17 september 2009 t/m 3 januari 2010 :
Marjolein Bastin – Dicht bij de natuur
Voor het eerst toont Marjolein Bastin haar originele
werk aan het publiek.
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Verder zijn het hele jaar 2009 in het Noord Brabants
Museum de volgende tentoonstellingen te zien :

-

van Gogh in Brabant

de wereld van Bosch
Vestingwerken
van Breughel tot van Gogh
_________________________________________

SCHENKINGEN
Het afgelopen kwartaal hebben we weer vele
schenkingen van u mogen ontvangen. Onze dank
gaat uit naar:
Dhr. C.van Rooij; Dhr P Verbiest; Dhr. J.Jongmans;
Dhr J.v.d. Bouwhuijsen; Dhr. J. Dudok; Dhr. L.
Antonissen; Dhr. A.Vroegrijk ; Dhr. A.Broos; Dhr.
J.van Gastel; Dhr. P. Maas; Dhr. G. Keijenburg;
Dhr. J.Willekens; Dhr. G.Jaspers.
Mevr. J. Huys; Mevr. Konings; Mevr. Vissers
Secretariaat KVO

__________________________________
OPROEP AAN ALLE LEDEN
Op verzoek van onze werkgroep automatisering het
volgende:
Heeft iemand van u een stamboom op internet
gepubliceerd en zo ja, is het dan mogelijk om ons
de link naar deze website op te geven, zodat wij
daarvan melding kunnen maken op onze site
www.heemkundekringroosendaal.nl .
U kunt de link doorgeven aan het volgende emailadres: webmast.devrijheijt@12move.nl .
Bij deze alvast hartelijk dank.

