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Deze  lezing over Napoleon , die gegeven 
wordt door de Belg Jean Dewaerheid, 
bestaat uit twee delen. Eerst wordt de 
carrière van Napoleon behandeld en in 
het tweede deel de gevolgen van zijn 
beleid voor onze gewesten. Napoleon 
wordt niet alleen belicht vanuit de 
positieve kant (wetboeken, oprichten van 
een degelijk onderwijsnet, moderne 
administratie, ...), maar ook de donkere 
kant van zijn heerschappij (dictatuur, 
dienstplicht, afschaffen van persvrijheid, 
...) wordt bekeken.  
Persoonlijk is de spreker Jean 
Dewaerheid een bewonderaar van 
Napoleon, maar hij moet toegeven dat 
hoe meer hij over hem leest, hoe groter 
zijn twijfels worden.  
Alles is begonnen met het ontstaan van 
een verzameling postzegels. Bij elke 
nieuwe aanwinst ging Jean Dewaerheid 
zich verdiepen in het thema en de 
gebeurtenissen. Na ongeveer 400 
poststukken te hebben verzameld, 
groeide het idee er een boek van te 
maken rijkelijk geïllustreerd (in kleur) aan 

Uitnodiging lezing: ‘Napoleon, de gevolgen van 

zijn beleid in Nederland en België’ 

de hand van een selectie van meer dan 100 
postzegels.  
In de voordracht wordt het verhaal 
ondersteund door lichtbeelden waarin de 
postzegels naast de originele schilderijen 
staan. Telkens met uitgebreid commentaar. 
Tevens wordt specifiek aandacht gegeven 
aan de Hollandse aspecten. 
Jean Dewaerheid  stond 36 jaar in het Hoger 
Onderwijs als lector/docent voor de klas. 
Tijdens de lezing mag het publiek gerust 
vragen stellen, aldus Jean Dewaerheid. De 
uiteindelijke bedoeling is uiteraard het 
publiek een aangename avond te bezorgen. 

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 19 februari 2015 
Spreker: Jean Dewaerheid. 
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 

 

KringNieuws 

 
Hart voor Historie 

De toegang is gratis ook voor niet leden 

In de foto, Jean Dewaerheid 

Napoleon Bonaparte 
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Maandag 5 januari vond de Nieuwjaarsreceptie 
plaats op Markt 11 in de sfeervolle kelder van de 
eigenaren van dit pand en tevens leden van onze 
Kring, Joke en Jan Serraris. Gasten werden bij 
binnenkomst ontvangen met Glühwein en ook de 
borrelnootjes ontbraken niet. Bijna 50 leden waren 
naar de receptie gekomen om elkaar het allerbeste 
voor 2015 toe te wensen. Het was voor het bestuur 
wederom hartverwarmend om te zien dat zo velen 
echt betrokken zijn bij onze Kring. Voorzitter, Jan 
van Gils, blikte zowel terug op het afgelopen jaar 
als vooruit naar 2015. Cor Prinsen, Bas Zijlmans, 
Willy van Beijsterveldt en de fam. Serraris werden 
in het zonnetje gezet en kregen een presentje 

Verslag lezing ‘Bergse maas’ Bloed, zweet en tranen bij het graven van 

de Bergsche Maas 

 

Lezing  : Bergse maas 
Spreker : De heer Hans van den Eeden. 
Datum : donderdag 15 januari 2015 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats : Cultureel Centrum ‘De Schattelijn”. 
 
Bloed,zweet en tranen bij het graven van de Bergsche Maas. 
Voor een bomvolle zaal, 125 personen en dus uitverkocht, gaf dhr. Hans van den Eeden een lezing over het 
ontstaan, de noodzaak en de geschiedenis van de Bergsche Maas. Het was een drukte van belang.  

Nieuwjaarsreceptie weer geslaagd 
 

Door verhalen en anekdotes samen met feiten en 
getallen aan elkaar te praten werd het een 
interessante lezing. Zowel voor- als na de pauze 
waren de toehoorders vol aandacht. Een compliment 
naar de organisator door een lezing te kiezen die 
volop in de belangstelling staat. Dat belooft wat voor 
de toekomst. 

Het onderwerp schijnt aan te spreken in onze regio. 
Veel gezichten van buiten onze gemeente waren op 
deze lezing afgekomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarschijnlijk veel mensen die ook aan de Bergsche 
Maas wonen. Aan de hand een veelzijdige 
PowerPoint presentatie met veel plaatjes en kaarten 
vertelde de onderzoeksjournalist een interessant 
verhaal. Opvallend was al dat hij vertelde dat het niet 
of nauwelijks voorkomt dat een gegraven “rivier” naar 
een plaats genoemd wordt waar deze stroom aan ligt. 
Ook opvallend dat in Hedikhuizen de rivier “Bergsche 
Maas”heet en dat erbij Keizersveer “Bergse Maas” op 
het naambord staat. Foto Wim v Alphen 

Foto redactie 

Foto’s Jan Domenie 

In de foto Hans van den Eeden 
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uitgereikt voor hun specifieke verdiensten van het 
afgelopen jaar en/of afgelopen jaren. Jan wees er nog 
eens op dat we de afgelopen jaren natuurlijk wel erg 
actieve jaren hadden gehad met ‘800 jaar 
Geertruidenberg’ (2013) en de viering van ons 40-jarig 
bestaan (2014). Er is in die periode ook een fors 
beroep gedaan op onze vrijwilligers. Voor 2015 staan 
ook weer een aantal zaken op stapel zoals een 
tentoonstelling, de lancering van ‘Geertruidenberg op 
de kaart’ en zoals Arjan van Loon tijdens de receptie 
al liet doorschemeren, een volgende uitgave in de 
reeks ‘Panden en Standen’. Kortom: Ook in 2015 zal 
de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe weer 
van zich doen spreken. 

 

Binnen onze vereniging rouleren verschillende bladen 
van verengingen die een zelfde doel nastreven als onze 
Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe. De roulatie 
van deze bladen wordt tot nu verzorgd door Chris van 
den Heykant, die al veel werk binnen onze verenging 
verzet. Chris gaat het stokje overgeven aan Anne van 
de Berg. 
Anne heeft zich verdiept in hoe een en ander in zijn 
werk gaat en zij wil laten rouleren van de bladen zoveel 
mogelijk op dezelfde voet voortzetten. Toch zult u met 
kleine wijzigingen te maken krijgen, zoals de 
routevolgorde. 
Zoals u weet wordt er aan de tijdschriften een lijstje 
gehecht. Het is de bedoeling, dat iedere lezer aantekent 
wanneer hij/zij het tijdschrift heeft ontvangen en 
wanneer het blad doorgegeven aan het volgende adres 
op de lijst. Paraaf en datum invullen is heel belangrijk. 
Alleen de laatste lezer geeft het blad weer af aan de 
bibliotheek!  
Dus let u op! De volgorde van de lezerslijst kan 
verandert zijn. 
Chris bedankt voor de jaren dat jij dit werk hebt gedaan 
en daarmee onze leden de kans hebt geboden zich te 
verrijken aan de kennis die anderen ter beschikking 
stellen. 

Foto’s Jan Domenie 

Een overzicht van roulerende bladen:  
 
- 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 ErfgoedBrabant 
- 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 ErfgoedBrabant 

Mededelingen van de bibliotheek. 

Nieuwjaarsreceptie vervolg 
 



 

 

Pagina 4 van 4  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

DIVERS NIEUWS 

Ledenvaria  
Nieuwe leden:  
Per 29-01-2015 De heer P.J. Koedijk Geertruidenberg 
Per 29-01-2015 De heer G.J. Berghuis Geertruidenberg 
 

Alvast even noteren in uw agenda: 
19-3-2015 Algemene Leden Vergadering en de start 
Geertruidenberg op de kaart 
16-4-2015 lezing; ‘Twee honderd jaar binnenvaart in 
Nederland’ spreker Ruud Filarski 
 
UNESCO 2015 Wereld Erfgoed kalender app 
27 december 2014 - Panasonic 

Met de applicatie voor pc's en tablets kunt u genieten 
van prachtige foto's van Wereld Erfgoedlocaties uit de 
hele wereld. De kalender omvat ook leuke weetjes en 
trivia. 
 
http://panasonic.net/promotion/UNESCO_worldheritage
_calendar/en/index.html 
 
Museumweek 2015 (in plaats van Museumweekend) 
Na 33 edities van Museumweekend is het in 2015 tijd 
voor Museumweek. Deze Museumweek wordt 
gehouden van zaterdag 18 april tot en met vrijdag 24 
april 2015 en staat in het teken van (maatschappelijke) 
activiteiten van musea die lid zijn van de 
Museumvereniging. Je kunt de musea die deelnemen 
vaak met korting bezoeken, soms kost het je zelfs 
helemaal niets. Maar pas op, de regels zijn iets 
veranderd, musea zijn per 2014 niet meer verplicht 
korting te geven! Tijdens de Museumweek worden er 
allerlei activiteiten georganiseerd zoals Museumkids en 
Museumburen. Heb je na deze week de smaak te 
pakken dan kun je ervoor kiezen om een Museumkaart 
(voorheen Museumjaarkaart) aan te schaffen. Thema 
Museumweek 2015: Doe een museum! 
 
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/diversen/67114-
museumweek-2015-in-plaats-van-
museumweekend.html 
 
Lancering digitale geschiedenislokalen in Tilburg 
en Haarlem Persbericht Tilburg 13 januari 2015 
In Tilburg en Haarlem wordt op donderdag 22 januari 
de lancering gevierd van een nieuw fenomeen: het 
digitale geschiedenislokaal. Speciaal voor het onderwijs 
is per stad een website ontwikkeld met lokale 
historische bronnen, zoals foto’s, documenten, 
plattegronden en filmfragmenten. De Tilburgse 
historische bronnen zijn afkomstig uit de collecties van 
Regionaal Archief Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, 
TextielMuseum, Bibliotheek Midden Brabant en de 
Brabant Collectie. De Haarlemse bronnen zijn 
afkomstig uit de collectie van het Noord-Hollands 
Archief en worden het komende jaar aangevuld met 
bronnen van andere culturele instellingen. 
 
Geschiedenislokaal.nl is een initiatief van het Noord-
Hollands Archief en Regionaal Archief Tilburg, en is 
ontwikkeld in samenwerking met ab-c media. Het 
digitale lokaal is bedoeld om historische bronnen 
toegankelijk te maken voor het onderwijs. Deze sites 

bieden docenten en leerlingen basis- en voortgezet 
onderwijs (en andere geïnteresseerden) de bronnen 
voor een historische les, werkstuk, spreekbeurt of 
presentatie. De inhoud is thematisch gegroepeerd. 
Werkt een leerling aan een werkstuk over Tilburg in de 
Tweede Wereldoorlog, dan vindt hij/zij op 
www.geschiedenislokaal013.nl de belangrijkste 
bronnen. Deze zijn te raadplegen, printen, delen op 
Pinterest, Facebook, Twitter en downloaden op goede 
resolutie voor gebruik in presentaties of werkstukken. 
Naast het aanbieden van basisdocumenten, wil 
Geschiedenislokaal stimuleren dat educatieve 
gebruikers verder onderzoek doen in de cultureel-
historische collecties van de stad. 
 
Bijzonder is dat Geschiedenislokaal zo is opgezet, dat 
andere culturele instellingen in Nederland, zoals 
archieven, musea en historische verenigingen, voor 
een klein bedrag hun eigen lokale Geschiedenislokaal 
kunnen inrichten. Het Regionaal Archief Nijmegen is 
de eerste afnemer. 
 
Benieuwd? Kom op 22 januari om 17.00 uur naar de 
lancering in Haarlem of Tilburg en/of kijk vanaf die 
datum op geschiedenislokaal013.nl (Tilburg) en 
geschiedenislokaal023.nl (Haarlem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationale Open Monumentendagen 
Het thema van de Nationale Open Monumentendagen 
op 12 en 13 september a.s., is : KUNST EN 
AMBACHT. De officiële opening van deze Nationale 
Open Monumentendagen vindt plaats in Bergen op 
Zoom. 
http://www.bergenopzoom.nl/Nieuws_archief/2014/ma
art/Opening_Landelijke_Open_Monumentendag_2015
_in_Bergen_op_Zoom 
 
16 juni a.s. Nationale Jeugd Monumentendag 
Hiervan zijn nog geen verdere bijzonderheden 
bekend. We houden u op de hoogte. 
 

Oproep aan de lezers van dit blad. 
 
Indien u een leuk artikel heeft of wanneer u iemand 
kent die een artikel voor onze Dongebode kan 
schrijven. Zou u dit dan willen melden bij het 
secretariaat?  
Alle ideeën zijn welkom. 
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