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Een middeleeuws bronnengenre digitaal 
toegankelijk gemaakt. 
In 2009 begon het Regionaal Archief te 
Tilburg als pilot met het digitaliseren van   
tweehonderd charters (oorkonden) van de 
gemeente Geertruidenberg. Een proces 
van inventariseren, restaureren en 
conserveren ging hieraan vooraf. De 
scans van de charters werden daarna in 
een online beeldbank geplaatst, de 
Charterbank. Het transcriberen 
(afschrijven) van de charters werd 
gedaan door een twintigtal geselecteerde 
vrijwilligers, met ruime ervaring in het 
lezen van oud schrift. De pilot is in 2011 
succesvol afgerond en heeft in 2012 een 
vervolg gekregen door de charters van 
Oisterwijk openbaar te maken. In 2013 
volgde Tilburg. Het is de bedoeling om 
alle charters van de gemeenten uit het 
werkgebied te digitaliseren en 
toegankelijk te maken, gemeente voor 
gemeente. 
Afgelopen jaar was in Museum de Roos 
een aantal charters van de gemeente 
Geertruidenberg tentoongesteld. Ter 
afsluiting van dit feestelijk facet van de 
viering ‘Geertruidenberg 800 jaar stad’ 
heeft de Oudheidkundige Kring 
‘Geertruydenberghe’ drs. Astrid de Beer 
uitgenodigd een afsluitende lezing te 
houden over de charters van de 
gemeente Geertruidenberg. 

Uitnodiging lezing: Lezing  De Charterbank van 

Geertruidenberg en Raamsdonk.. 

De toegang is gratis ook voor niet leden 

Gelukkig  NIEUWJAAR 
 

Een charter is een officieel document, een 
schriftelijke weergave van afspraken, 
rechten of privileges, geschreven op 
perkament en vaak met een zegel (of 
meerdere) eraan bevestigd. Hoewel charters 
werden opgesteld vanaf de vroege 
middeleeuwen tot – in het geval van 
Geertruidenberg – aan het begin van de 
negentiende eeuw, worden charters 
specifiek beschouwd als het ultieme 
middeleeuwse bronnengenre. Ze bevatten 
niet alleen belangrijke gegevens over de 
middeleeuwse geschiedenis van een plaats, 
maar ook een schat aan genealogische 
informatie, oude plaats- en veldnamen, 
inzicht in rechtshandelingen en grondbezit. 
De inhoud van charters kan heel divers zijn, 
al hebben ze alle gemeen dat het een 
officiële bekrachtiging van een afspraak is 
en dat ze zijn opgesteld volgens min of meer 
vaste formuleringen. De betrouwbaarheid of 
bewijskracht van een charter hing nauw 
samen met de autoriteit van de oorkonder, 
degene die het charter opstelde. Dit kon 
bijvoorbeeld een schepenbank zijn, maar 
ook de Staten Van Holland, de Raad van 
Brabant of een landsheer of –vrouw. Het 
oudste charter uit de charterverzameling van 
Geertruidenberg en Raamsdonk is een akte 
van verkoop, gedateerd 27 juli 1329, door 
graaf Willem III van Holland. 
 
 

De Nieuwjaarsborrel om het jaar 2014 feestelijk en 
gezamenlijk te starten, wordt gehouden op maandag 13 
januari a.s. vanaf 20.00 u. in de kelder onder Elfhuizen 7 
te Geertruidenberg. 
Joke en Jan Serraris zullen die avond, zoals reeds lang 
traditie is, voor Glühwein zorgen.  

Het bestuur nodigt u van harte uit 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.oudheidkundige-kring-
geertruidenberg.nl 
  

Speciale aandacht 
www.canon-

geertruidenberg.nl 
 
Rekeningnummer:  
Rabobank   NL42 RABO 
0115 6003 10 

 

Datum:  donderdag 16 januari 2014 
Spreker: Drs. Astrid de Beer.  
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  20.00 uur   

Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
 

Opgericht op 12 november 1974 
Omvat de plaatsen Geertruidenberg, Raamsdonk  en Raamsdonksveer 
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Lezing   : "400 jaar Reformatie”. 
Spreker  : Dhr. Han Verschure  
Datum  : donderdag 21 oktober 2013. 
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats  : Cultureel Centrum ‘De Schattelijn”. 
 
Met enkel het gesproken woord werd door Han 
Verschure op een hele onderhoudende en boeiende 
wijze een verhaal verteld over de Reformatie in de 
Westelijke-Langstraat. Het verhaal speelt zich af 
gedurende de 80-jarige oorlog van ongeveer 1570 tot 
ongeveer 1640 en in de streek vanaf Waalwijk tot aan 
Geertruidenberg. 
Han Verschure was in zijn werkzaam leven 
onderwijzer in het basisonderwijs. Daarnaast vond hij 
in zijn vrije uren en na zijn pensionering de tijd om met 
veel passie onderzoek te doen naar de historie van de 
Midden-Langstraat. Hij schreef boeken over de 
geschiedenis van onze regio. 
 
Wat is de reformatie? 
Zestiende-eeuwse beweging waaruit de protestantse 
kerken zijn ontstaan. De reformatie is één van de 
ingrijpendste veranderingsprocessen in het Europa 
van de zestiende eeuw. 
Het begrip reformatie, van het Latijnse reformatio 
(verbetering), had aan het begin van de eeuw nog een 
meer algemene betekenis en werd niet enkel gebruikt 
in de kerkelijke, maar ook in de juridische en de 
politieke sfeer. Hevige kritiek op de door de paus 
geleide kerk van Rome resulteerde in verschillende 
reformatorische stromingen en de vorming van 
meerdere protestantse kerkreformaties.  
 
In september 1571 was de Reformatie nog niet in de 
Langstraat doorgedrongen. Daar was het ook nog te 
vroeg voor want de Nederlandse Opstand had hier 
nog niet echt succes gehad. De bisschop van Den 
Bosch, Laurentius Metzius vond dat de grensstreek 
wat betreft de nieuwe leer in een zeer bedreigd gebied 
lag. Daarom ging hij in de eerste week van september 
poolshoogte nemen door middel van een visitatie. In 
een paar uur tijd in elke parochie werd onderzocht hoe 
het stond met de verspreiding van de Reformatie en 
met de levenswandel van de dienaren als pastoor, 
koster, schoolmeester enz. Toestand viel mee, 14 
deden het prima, 20 deden het niet zo goed ze 
dronken of gokten of stonden als ruziemakers bekend. 
Van de overigen werd niets gezegd. 
Wat de westelijke- en midden-Langstraat betreft staat 
er vermeld dat er geen ketters werden aangetroffen. 
En ervan uitgaande dat geen nieuws goed nieuws is 
zal het wel in orde zijn. 
De oorlog kwam in een stroomversnelling en veel 
steden sloten zich aan bij de Opstand tegen de 
Spaanse Koning. Op 31 aug. 1573 sloot 
Geertruidenberg zich, niet vrijwillig aan bij opstande-
lingen. 
Het stadsbestuur werd afgezet en vervangen en op  8 
sept. 1573 leidde Hubertus Walburgh de eerste 
gereformeerde kerkdienst in de Gertrudiskerk. 

Verslag lezing De entree van de reformatie in de westelijke Langstraat 

 Hiermee zat de Reformatie in de Langstraat op de 
stoep. Kanunniken, nonnen en priesters werden 
verbannen, Arnoldus Sweans en priester Jasper 
Jacobs werden terechtgesteld. De schrik zat er goed 
in bij de katholieken en veel zielzorgers en pastoors 
sloegen op de vlucht. 
Met de bescherming van Geertruidenberg zo dicht in 
de buurt groeide de Reformatie in dorpen 
zienderogen.   
De Classis uit Dordrecht probeerde de Reformatie op 
de rails te zetten door het aanstellen van predikanten. 
Niet iedere predikant was bereid om naar het grens 
gebied te gaan, het leven in de dorpen was geen 
makkie: berovingen, gijzelingen, verkrachtingen en 
grof geweld maakten de dorpen onleefbaar. Gevolg 
was dat de bevolking naar het noorden vluchtte naar 
het land van Altena en het land van Heusden. De 
vluchtelingen maakten direct kennis met de nieuwe 
leer.  
Na 1589 keerden de mensen terug. Intussen was de 
pastorale zorg vanuit de katholieke kerk praktisch 
stilgevallen en in dit vacuum van pastorale zorg 
namen de dorpsbesturen hun verantwoordelijkheid, 
dit tot groot ongenoegen van de Classis. Gedurende 
een lange tijd werden diverse personen aangesteld, 
bijv. Hendrick Gentgens en Cornelis van Voorn in 
Capelle en Heer Jasper in Sprang ieder met een 
contract voor een jaar. In Raamsdonk werd Jan van 
Giessen (afkomstig uit Aalburg) benoemd. Zijn taak 
omschrijving was behoorlijk omvangrijk:  
‘onse gemeynte als pastoir ofte predicant/soo int 
Woordt Godts te predikten. Verder zieken bijstaan, 
trouwen, dopen, etc. Hiervoor kreeg hij per jaar 200 
gulden, vrij wonen, 50 tonnen turf, vrij blijven van 
inkwartieringen en nog veel meer. De benoemde 
mensen fungeerden binnen een grijs schemergebied 
tussen oude en nieuwe religie officiële kerken nauw 
precies leerden, maar ze wisten waarbij ze zich goed 
voelden. Het waren mensen die als één van de 
dorpelingen binnen de dorpsgemeenschap leefden. 
Bij het ingaan ban het Bestand (1609-1621) werden 
bij de classis van Dordrecht maatregelen genomen 
om de Langstraatdorpen te voorzien van geschikte 
predikanten. De grote dirigent van de 
protestantisering van de westelijke Langstraat was 
echter dominee Episcopius in Geertruidenberg.  
Op 10 januari 1610 werden drie predikanten 
aangesteld: één voor s’ Gravemoer, één voor een 
combinatie Besoijen-Sprang en één voor de overige 
drie dorpen Raamsdonk, Waspik en Capelle.  
Volgens de classis moesten de kandidaten aan een 
aantal voorwaarden voldoen: Ervaren, uit Holland 
komen en in Leiden hebben gestudeerd. Echter geen 
enkele kandidaat voldeed hieraan. 
Zelfs buitenlanders werden aangesteld zoals dominee 
Nicolaus Russius, een Engelsman maar die konden 
de mensen niet verstaan. De voortgang van de 
reformatie in Capelle verliep buitengewoon goed. Dit 
in tegenstelling tot de situatie in Waspik. 
Vooraanstaande lieden in Waspik als schout Adriaen 
Michiels en secretaris Jan Wouters stelden zich zeer 
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Lezing   : "Zuider-Waterlinie”. 
Spreker  : Dhr. Cor Knoop  
Datum  : donderdag 19 december 2013. 
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats  : Cultureel Centrum ‘De Schattelijn”. 
 
De lezing werd door een enthousiaste Cor Knoop op 
een prettige en duidelijke wijze voorgedragen. Zo 
werden de natuurlijke omgeving, de voorgeschiedenis 
en oorlogshandelingen in een logische volgorde en 
met sprekende voorbeelden in de vorm van oude 
tekeningen en foto’s weergegeven. 
  
Aan de hand van plattegronden (kopieën uit 1620) 
werd de situatie rondom Made gekenschetst.    
Op deze avond werd ingezoomd op een deel van De 
Zuiderfrontier, dit was een Nederlandse militaire 
verdedigingslinie van de 16e en 17e eeuw, waarvan 
enkele gedeelten tot aan 1952 in gebruik zijn 
geweest. De linie was de langste aaneenschakeling 
van forten, vestingsteden en inundatiegebieden die 
Nederland ooit heeft gekend, en diende de 
Noordelijke Nederlanden te beschermen tegen 
Spaanse, en later Franse, aanvallen. Grote delen van 
de linie waren gebaseerd op inundatie, de 
Zuiderfrontier wordt ook wel de Zuider-Waterlinie 
genoemd.  
Inundatie = Het onderwater zetten van lager land, 
meestal uit een oogpunt van (militair-strategische) 
verdediging. De Zuider-Waterlinie was onderverdeeld 

Verslag lezing DE LINIE VAN DEN HOUT 
in een serie kleinere linies, die nauw op elkaar 
afgestemd waren. 
Cor richtte zich deze avond op het gebied tussen 
Breda en Geertruidenberg. 
De Zuiderwaterlinie liep net ten zuiden van Made.  
 
De liniegeschiedenis begint in 1590, met de aanleg 
van de Kleine Schans door de Spanjaarden. Als de 
Spaanse veldheer Spinola in 1624 begint met zijn elf 
maanden durende Beleg van Breda, krijgt ook de 
Grote Schans haar eerste leven. De tactiek van 
Spinola is erop gericht om Breda uit te hongeren en 
daarvoor moest hij de stad omsingelen en afsnijden 
van de buitenwereld. Het deel dat we nu kennen als 
de Linie van Den Hout maakt deel uit van Spinola’s 
werk.  
Het tweede leven van de Houtse Linies begon in 1694 
toen Menno van Coehoorn - oppervestiging-
bouwmeester van de Republiek - de Zuiderwaterlinie 
ontwierp, een aaneenschakeling van vestingsteden, 
inundatiegebieden en linies in zigzagvorm.  
Van Coehoorn treft verwaarloosde forten en linies aan 
als hij een ronde maakt door het Staatse deel van 
Brabant. Daar de financiële middelen van de 
Republiek zijn geslonken is Van Coehoorn 
genoodzaakt om de oude forten te hergebruiken.  
Van Coehoorn bedenkt het Zuiderfrontier: een 
concept waarin hij alle bestaande onderdelen met  
verschillende inundatiegebieden en nieuwe werken 
verbindt. Daarnaast wil hij een aantal oude  

strijdbaar op om de Reformatie buiten de deur te 
houden, daarbij geruggesteund door een katholieke 
heer van Waspik. 
In Baardwijk was Samuel le Prince (1614-1619) 
predikant. Hij werd in 1619 tot ballingschap 
veroordeeld omdat hij weigerde de “akte van stilstand” 
te ondertekenen, hij was aanhanger van het 
Remonstrantse. Hij werd onder gewapende 
begeleiding naar Waalwijk overgebracht, dat toen tot 
het Spaanse gebied behoorde en daar over de grens 
gebracht. 
Na het bestand werd het voor de predikanten niet 
eenvoudiger, de oorlog werd hervat en de predikanten 
werden nagenoeg vogelvrij verklaard. 
Na vertrek van Polletz in oktober 1619 uit Capelle 
kwam dominee Damman voorheen dominee in Made. 
Met de komst van de nieuwe dominee had de 
gemeente een grote aantrekkingskracht op de 
mensen en groeide de gemeente fors. De dominee 
heeft het tot 1625 volgehouden, hij was een 
heimelijke verhouding aangegaan met Maey Joris, 
een meisje van onbesproken gedrag dat vaak naar de 
kerk ging om het woord Gods aan te horen en was 
vroom en eerlijk in haar hele handel en wandel. 
Hij vertrok uit de Langstraat en ging naar de westhoek 
van Vlaanderen. 
Een streefdoel van de classis was om in de 
Langstraat predikanten aan te stellen met de nodige 
ervaring en dat liep op dat punt behoorlijk mis. Vaak 
werden predikanten aangesteld met een eerste 

benoeming.  
Zo werd in 1620 Elias 22 jaar jong aangesteld in 
Raamsdonk. Werken in de zielzorg had hij van zijn 
vader meegekregen, Thomas Spranckhuysen, was 
aanvankelijk pastoor in Weert geweest (1562-1566) 
en later predikant. Casper Nusius, predikant uit 
Waspik  kwam met een verhaal over verregaand 
wangedrag van Elias. In 1622 zou hij betrokken zijn 
geweest bij een aanranding in herberg De Croon in 
Woudrichem. Hij had het dienstertje Marijtgen Ariens, 
terwijl ze kaarsen kwam halen, ‘gevatt ende op het 
bedde getrocken’’ .  Dit bleek slechts het topje van de 
ijsberg te zijn. Elias Spranckhuysen verdween en er 
kwam geen opvolging. 
 
Resumé  
Wat vaak over het hoofd werd gezien voor het 
welslagen van de Reformatie is het feit dat de  
dorpselite een grote invloed had op het hele proces. 
In Waspik leidde dat tot een katholiek dorp en in 
Sprang en Capelle ging het de andere kant uit. 
Han Verschure heeft de toeschouwers het zo laten 
horen, dat het lijkt alsof men er zelf bij was. Op een 
aantal punten heeft men kennis kunnen nemen van 
een totaal nieuwe kijk op de ontwikkelingen. 
 
De lezing werd bezocht door 52 personen. 
 
Verslag Cees Kerst. 
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vestingsteden versterken. Maar ondanks zijn naam en 
faam als vestingbouwer en ondanks de eerdere 
oorlog met Frankrijk verloopt de aanleg van de linie 
traag.  
Als hij in 1704 sterft, zijn slechts een paar van zijn 
werken voltooid.   
 

 
Menno van Coehoorn 
 
De Zuiderwaterlinie liep net ten zuiden van Made. In 
tijden van oorlog vormden hier de stad 
Geertruidenberg, de inundatie van De Brieltjens, de 
Linie van Den Hout, de Linie van het Munnikenhof en 
de vesten van Breda de verdedigingsketen. 
 
 
Op 18 mei 1701 werd er opdracht gegeven om de 
linies uit te breiden met redoute en lunetten. 
Een redoute bestaat vaak uit een van aarde 
opgeworpen verschansing, die aan alle kanten even 
sterk is. Verschansingen van steen komen ook voor. 
Een redoute kon voor tijdelijk of permanent gebruik 
dienen. Om de linies te kunnen passeren moest men 
via een redoute, dit om controle te houden op het in –
en uitgaand vervoer. Hiervoor werden bestaande 
wegen omgelegd, dit is in het huidige terrein nog te 
herkennen. 
De redoute werd begrensd door hardstenen paaltjes  
met een afmeting van ±.30 x 30 x 90 centimeter. Aan 
de bovenzijde en aan de voorzijde staan een letter en 
een cijfer. De letter O staat voor ministerie van Oorlog 
en het cijfer is een volgnummer. Deze zijn nu nog te in 
het terrein te vinden. 
Diverse redoutes zijn nog herkenbaar vanaf oude 
prenten en het huidig landschap, zoals de Salesdreef 
redoute, Vesting Steelhoven. 

 
Oorspronkelijke linie 
 
Is er ooit gevochten op de Houtse Linies ?  
Nauwelijks, al raakte Nederland kort na de voltooiing 
betrokken bij de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-
1748). Voor de troepen op de Houtse linies bleef het 
bij schermutselingen. Dat was ook zo van 1830 tot 
1839 toen de Belgen zich losmaakten van het 
Koninkrijk der Nederlanden. Het militaire bolwerk heeft 
nooit zijn verdedigende waarde hoeven bewijzen. De 
kanonnen zijn verdwenen. De Houtse Linies is nu een 
plek van kikkers, libellen en insecten die een welkome 
prooi zijn voor de boomvalken. Veel oudere 
Madenaren en bewoners van Stuivezand, moeten de 
Linie goed gekend hebben. Met Pasen gingen ze er 
eierbollen zoeken De Linie was toen nog verboden 
militair terrein, maar tegelijkertijd ook een lokkend 
avontuurlijk speelterrein. Het garnizoen van 
Geertruidenberg had in Den Duin haar schietbaan. 
Tegenwoordig zijn de Linies eigendom van 
Staatsbosbeheer. Het wordt onderhouden door de 
Madese Natuurvrienden, de grachten worden 
regelmatig schoongemaakt door Staatsbosbeheer. 
Verder is er een wandelpad dat langs de 
vestingwerken voert.” 
Bezoekers kunnen hiervan genieten dankzij de fiets- 
en wandelroutes die worden aangelegd en waar niet 
alleen de natuur, maar ook de cultuurhistorie tot leven 
komt. De routes voeren langs de Kleine Schans, 
Spinolaschans, Linie van de Munnikenhof, Linie van 
Den Hout, De Mark, Zwarte Dijk en de voormalige 
inundatiegebieden De Vucht en De Moeren. 
 
De lezing werd bezocht door 54 personen. 
 
Verslag Cees Kerst 
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Een nieuw jaar, een nieuwe jaargang, een nieuw jasje 
en een nieuwe naam. 
Vanaf 1 januari 2014, bij aanvang van de 40-ste 
jaaroplage, neemt ons gewaardeerd lid, John 
François, de redactiepen over van bestuurslid, 
Mariëtte Verlaan.  
In het afgelopen jaar heeft het bestuur de leden  laten 
nadenken over een nieuwe naam voor het vertrouwde 
“Mededelingen”. Die naam is er nu ! 
Ook gingen er stemmen op de opmaak te ver-
nieuwen. Om aan die vraag te voldoen, is gekozen 
voor een standaard sjabloon uit Microsoft Word. Wij 
hopen dat u het kunt waarderen. 
Als u mededelingen heeft, kopij wenst aan te leveren, 
of op andere wijze een bijdrage wilt leveren aan het 
“KringNieuws”  dan kunt u met ingang van dit 
“KringNieuws” terecht bij de huidige samensteller van 
het “KringNieuws”, John François,  Email: 
john.francois@hotmail.com 
 
Historie 
In het verlengde van dit eerste nummer van het 
nieuwe jaar in zijn nieuwe jasje, is een terugblik op 40 
jaar kringnieuws gepast. De Oudheidkundige Kring 
‘Geertruydenberghe’ is opgericht 12 november 1974. 
In dat oprichtingsjaar werd het 1e blad 
“Mededelingen” in omloop gebracht.  Toenmalig 
bestuurslid, en ere-lid, Len Kooiman, en heeft 19 
jaargangen verzorgd. In 1993 heeft Joke Serraris 

Nieuwe lay-out ‘KringNieuws’ 

En toen werd het stil op de Markt... 
Zondagmorgen 15 december 2013; het 
is stil op de historische Markt van 
Geertruidenberg……… Een schril 
contrast met de bruisende zaterdag 14 
december. Velen genoten die dag van 
een bijzonder sfeervol programma van 
de Winterfair en de afsluiting van het 
feestjaar ‘Geertruidenberg 800 jaar 
stadsrechten’. Dat alles in het altijd 
unieke decor van onze Markt met 
leilinden, vele historische panden, 
kelders en niet te vergeten het fraaie 
interieur van de Geertruidskerk. Dat 
betekende ‘beleving’ van begin tot  eind. 
De opening met de majestueuze 
zeearend op de arm van burgemeester 
van Hees, kinderen die een 
herdenkingstegel legden bij de op 21 
februari door hen geplante lindebomen, 
kerstartikelen en culinaire waren in de 
kramen van de Winterfair, muzikale 
optredens, middeleeuwse 
decorstukken, houtvuren. Daarnaast  
woorden van waardering van 
burgemeester Willemijn van Hees, 
voorzitter van het Genootschap van de 

Winterfair Geertruidenberg 

 

 

naast haar functie als secretaris van de vereniging, 
de Mededelingen na Len verzorgd.  In die tijd was de 
opmaak dringend aan vernieuwing toe. Met de 
welkome hulp van ons gewaardeerde lid, Natasja 
Broeken, is de opmaak vernieuwd en is deze tot op 
de dag van vandaag in gebruik gebleven. Vanaf april 
2007 heeft Mariëtte Verlaan voor het opmaken van 
mededelingenblad gezorgd, door persoonlijke 
omstandigheden heeft zij ervoor gekozen, per 31 
december 2013 die taak over te dragen. Het bestuur 
heeft John François enthousiast bereid gevonden die 
taak vanaf nu te gaan vervullen.   
 
Schrijven wij over de geschiedenis van het  
Mededelingenblad, dan mogen wij  de onmisbare 
inzet van ons bestuurslid, Martin Robben, beslist niet 
onvermeld laten. Martin draagt al 39 jaaroplagen 
lang, met grote accuratesse zorg voor de correcte 
distributie van het Mededelingenblad. Hij zorgt niet 
aflatend  voor een up-to-date ledenlijst met de juiste 
adressen, beheert een heel distributie netwerk met 
leden, verzorgt de verzending per post aan de leden 
die buiten de gemeentegrenzen wonen. Met Martin 
verdienen ook de leden die altijd maar weer hun 
“ronde” in de eigen buurt doen om het blad bij u aan 
huis te bezorgen hier niet alleen vermelding, maar  
ook een hartelijk applaus. 

  

Handschoen Michel van den Burg en  
wethouder Ruud van den Belt aan het 
adres van alle organisatoren die een 
bijdrage hadden geleverd aan het 
feestjaar en een vermaning van Juliana 
de Lannoy. Ingrediënten die uitmonden 
in een spectaculaire afsluiting van het 
feestjaar 2013 met muziek, dans, 
lasershow, zang en de verschijning van 
St. Gertrudis, stadspatrones, op het 
bordes van het bijzonder aangelichte 
Stadhuis. Zij bracht onze burgemeester 
het boek der wijsheid voor de toekomst 
van de gemeente. En daar werd door 
iedereen die zich verbonden wist met 
800 jaar stadsrechten als besluit in de 
Geertruidskerk een glas op gedronken. 
De stilte op zondagmorgen………… 
 
Bron: nieuwsbrief Geertruidenberg 
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DIVERS NIEUWS 

Ledenvaria Nieuwe leden: 
per 1-1-2014.De heer F.J.M.M. Brockhus, Raams-
donksveer 
 
 

Cursus ‘Regionale geschiedenis in Brabant’ 
Aangeboden door de Erfgoed Academie Brabant 
De reeks van veertien hoorcolleges begint op 
maandag 20 januari en eindigt op 19 mei met een 
excursie. De colleges vinden wekelijks plaats tussen 
10:45 en 12:30 uur en worden gegeven door drs. Jan 
van Oudheusden en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. 
Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een gastcollege. 
De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten 
bedragen € 100 exclusief),€ 120 inclusief de aanschaf 
van het boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van 
Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken 
(Zwolle: Waanders Uitgevers, 2011). Ook niet-UvT-
studenten zijn van harte welkom, mits zij de hele 
cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en 
bespreken van de literatuur.  
Het maximaal aantal plaatsen is 30, dus snelle 
aanmelding kan u van een plaats verzekeren. 
De cursus vindt plaats op de campus van de 
Universiteit van Tilburg, in lokaal PZ10: Prisma 
Building, begane grond, lokaal 10. 
 
Artikel erfgoed academie Brabant 3-12-2013 

 

Eerste steenlegging brandweerkazerne  
Op 12 december is de eerste steen van de nieuwe 
brandweerkazerne en gemeentewerf gelegd. De 
nieuwe kazerne heet straks de Burgemeester 
Matthieu Meijer Kazerne. Het gebouw en terrein 
worden door zowel de brandweer als de 
gemeentewerf gebruikt. Het is de bedoeling dat de 
nieuwe brandweerkazerne/gemeentewerf in het 
voorjaar klaar is.  
 
Bron: nieuwsbrief Geertruidenberg 5-12-2013 

 

Terrein Koninginnebastion wordt aangepakt 
Het terrein wordt ingezaaid met gras, er komt een 
wandelpad en het gebied wordt omheind. De 
uitvoering is al gestart en het werk wordt begin/half 
april afgerond. 
 
Bron: nieuwsbrief Geertruidenberg 
 

800 jaar stad Geertruidenberg op dvd van Pétry 
Gamers. De dvd zal vanaf 1 februari beschikbaar zal 
zijn. Wie verzekerd wil zijn van een exemplaar kan nu 
al tegen een introductieprijs van € 2,50 een 
waardebon kopen bij het VVV-agentschap 
Geertruidenberg, Markt 46, 
 

Hervatting werkzaamheden centrumplan 
Het werk op Het Anker en in de Hoofdstraat start op 
13 januari. 

Mariëtte Bedankt 
Het bestuur bedankt Mariëtte Verlaan hartelijk voor het 
vele jaren managen van ons blad ‘Mededelingen’. 
 

Baggeren Donge vertraagd door mist en 
materiaalpech 
GEERTRUIDENBERG - Het door watergebonden 
ondernemers lang bepleite uitbaggeren van de Donge 
bij Geertruidenberg is in volle gang, maar het werk 
vordert veel minder snel dan gepland. 
Mist en materiaalpech hebben de operatie vertraagd 
aldus de gemeente Geertruidenberg, eigenaar van de 
Donge. 
De op 15 november begonnen operatie zou voor het 
rivierdeel vanaf de Amer tot voorbij Nederlof 
Scheepsbouw komende maandag 13 december 
moeten zijn afgerond. 
De gemeente Geertruidenberg bevestigt de vertraging: 
"De baggerwerkzaamheden zijn in volle gang, maar 
door onvoorziene omstandigheden is er enig 
oponthoud. Materiaalpech en weersomstandigheden 
zijn de oorzaken van de beperkte vertraging 
 

Zuiniger op ons erfgoed 
 
GEERTRUIDENBERG - De gemeente  
Geertruidenberg wil in de toekomst zuiniger omgaan 
met haar erfgoed. Daarom gaat de gemeente volgend 
jaar werken aan een erfgoednota die alles gaat 
inventariseren wat waard is om behouden te blijven. 
A!le erfgoed komt onder één koepel. Je kunt natuurlijk 
niet alles bewaren, maar vernieuwing is ook niet altijd 
een verbetering. De Erfgoednota gaat ondermeer 
inventariseren wat er nog aan waardevolle zaken in de 
bodem verborgen zit.  Bij het samenstellen van de 
nota zullen de lokale hoeders van het erfgoed, zoals 
de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe, het 
Veers Erfgoed en heemkundekring Raamsdonk nauw 
worden betrokken.   
De gemeente gaat volgend  jaar alle erfgoed in de drie  
kernen van Geertruidenberg inventariseren 
 
Bron: nieuwsbrief Geertruidenberg 
 
 

Werkzaamheden Bergse Brug   
Van week 7 tot en met 13 (2014) vinden werk-
zaamheden plaats aan de remmingswerken van de 
Bergse Brug in Geertruidenberg. Er wordt boven, op 
en in het water gewerkt. Tijdens deze periode is de 
doorvaart onder de Bergse Brug gestremd. 
 
Bron: nieuwsbrief Geertruidenberg 
 

Droge voeten in Geertruidenberg 
De dijk aan de zuidwestoever van het Oude Maasje, 
over een lengte van 940 meter. De werkzaamheden, 
die plaatsvinden tussen de Keizersveerse Brug en 
gemaal Keizersveer. 
 
Bron: nieuwsbrief Geertruidenberg 
 


