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Agenda ALV Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe’  
 
1. Opening en mededelingen. 
2. Goedkeuring verslag vorige jaarvergadering d.d. 20 maart 2014 
3. Jaarverslagen 2014 
4. Financieel jaarverslag 2014 en Balans per 31 december 2014 
5. Bevindingen van de kascommissie, de heren Theo Hessing en Jan Serraris 
6. Begroting 2015 
7. Goedkeuring concept OKG beleidsplan 2015-2020.  
    Belangstellenden, kunnen het plan opvragen bij het secretariaat, eventuele op- of     

aanmerkingen kunnen tot 5 dagen vóór de vergadering bij het secretariaat kenbaar 
gemaakt  worden via  info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 

8. Bestuursverkiezing 2015  
    Het bestuur bestond in 2014 uit: Jan van Gils, voorzitter, Chris van den Heijkant, 

secretaris, Willy van Beijsterveldt-van Nieuwenhuijsen, penningmeester, (afgetreden in 
aug’2014 als bestuurslid), Ron Ahrens, lid, penningmeester vanaf aug 2014), Cock 
Vrijenhoek, lid. John François, lid, Hans van den Broek lid. 

    Er zijn geen bestuursleden welke statutair dienen af te treden of zich herkiesbaar 
dienen te stellen.  

    Verkiezing van het OKG lid, de heer Anton Krols uit Geertruidenberg, tot bestuurslid. 
    Leden die zich ook nog kandidaat willen stellen voor het bestuur kunnen zich tot 48 uur 

vóór de vergadering aanmelden bij de voorzitter of secretaris.  
 9. Benoeming kascommissie 2015. 
10.Huldiging jubilarissen 40 en 25 jaar OKG lid  
11.Rondvraag 
12.Sluiting met aansluitend om ca. 20.30 uur in de theaterzaal:  
     Lancering van website ‘Geertruidenberg op de kaart’ en een presentatie door het 
     Regionaal Archief Tilburg 
 
Van deze vergadering liggen de stukken in een beperkt aantal, voor die leden welke geen 
emailadres hebben, achter in de vergaderzaal ter inzage. 
Alle stukken worden vooraf aan de vergadering, digitaal toegezonden aan die leden 
waarvan het emailadres bij het secretariaat bekend is.  
Weet U het niet zeker of dit het geval is dan kunt U alsnog Uw emailadres door geven via: 
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING  d.d. 19 maart 2015  
 

Bezoek onze website! 
Ga naar: 

www.oudheidkundige-kring-
geertruidenberg.nl 
  
Speciale aandacht 

www.canon-
geertruidenberg.nl 

 
Rekeningnummer:  
Rabobank   
 NL42 RABO 0115 6003 10 
KvK nr. 40271212 
 

Datum:   donderdag 19 maart 2015 
Spreker: . 
Locatie:  1e verdieping Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  19.00 uur 

Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
 

Opgericht op 12 november 1974 
Omvat de plaatsen Geertruidenberg, Raamsdonk  en Raamsdonksveer 

 

KringNieuws 

 
Hart voor Historie 

Aansluitend: ca. 20.30 uur: 
Presentatie en lancering website ‘ Geertruidenberg op de kaart’ in 
samenwerking met het Regionaal Archief Tilburg (R.A.T.).  
Gevolgd door een uiteenzetting hoe U gebruik kunt maken van het R.A.T. 
door een medewerker van het Archief 
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Oorspronkelijk stond deze happening gepland voor 
eind november vorig jaar maar de techniek in de 
Schattelijn was toen niet toereikend. We hebben nu 
zelf 50 meter kabel aangeschaft om het benodigde 
krachtige internetsignaal binnen te krijgen. De 
werkgroep, bestaande uit Cees Kerst en Ans Spee, 
heeft al vele uurtjes aan het project gewerkt en er 
zullen er ook nog vele volgen. Alle items van ons boek 

‘Kleine Monumenten’ zijn er al in verwerkt maar dat is 
nog slechts het begin. Ook archeologie, geschiedenis, 
industrie, kunst en cultuur, personen, 
rijksmonumenten, verdwenen plekken etc. zullen nog 
in kaart worden gebracht. Uiteindelijk ontstaat een 
cultuurhistorische waardenkaart van enorme omvang 
en de websitebezoeker en/of app-gebruiker is straks 
slechts enkele muisklikken verwijderd van interessante 

Donderdag 19 maart vindt in de Schattelijn de lancering van ‘Geertruidenberg op de kaart plaats’. Dit gebeurt vanaf 
20.30 uur en dus direct na onze jaarvergadering. De techniek achter de website/app van ‘Geertruidenberg op de 
kaart’ is ons aangeboden door het Regionaal Archief Tilburg ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum. 

Uitnodiging lancering ‘Geertuidenberg op de kaart’ 

Afbeelding: openingsscherm Geertruidenberg op de kaart 

Datum:  donderdag 19 maart 2015 
Presentatoren: Luud de Brouwer, Gert-Jan de Graaf (Beiden werkzaam bij het RAT) 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  20.30 uur 

cultuurhistorische informatie. Bij dit systeem wordt ook 
gebruik gemaakt van Google Maps en Streetview. De 
data die u opvraagt worden gelinkt aan een Wikipedia-
achtige omgeving, welke beschikbaar is gesteld door 
het RAT. 
 
 
Wij nodigen alle leden van harte uit om kennis te 
komen maken met ‘Geertruidenberg op de kaart’ 
 
 
Wanneer u onderstaande link volgt kunt u alvast een 
kijkje nemen op de site ‘Geertruidenberg op de kaart” 
 
http://geertruidenberg.erfgoedopdekaart.nl/ 
 

Afbeelding: opgeroepen informatie van het zwaard van Geertruidenberg 

http://geertruidenberg.erfgoedopdekaart.nl/
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Verslag lezing ‘Napoleon, de gevolgen van zijn beleid in 
Nederland en België’ 

Elke stem vertegenwoordigt een bepaald bedrag dat 
de Rabobank doneert. De hoogte van de bijdrage 
voor de vereniging of stichting is afhankelijk van het 
aantal stemmen dat zij hebben ontvangen. Hoe meer 
stemmen een vereniging of stichting ontvangt, hoe 
hoger het bedrag is dat zij krijgen. Er is € 150.000,- 
beschikbaar en door middel van het werven van 
stemmen ontvangen verenigingen en stichtingen een 
bijdrage voor de doelen die zij willen verwezenlijken. 
 
De Stemperiode 
Klanten en leden van de RABObank kunnen van 21 
mei tot 3 juni 2015 hun stem uitbrengen op hun 
favoriete verenigingen en/of stichtingen. 
 
Voor ons is dat natuurlijk de Oudheidkundige Kring 
Geertruydenberghe. U mag maximaal 2, van de 5 
voor u beschikbare stemmen, aan onze vereniging 
toekennen. 
 
Doe mee en steun de Oudheidkundige Kring 
Geertruydenberghe 

Lezing  : Napoleon 
Spreker : de heer Jean Dewaerheid. 
Datum : donderdag 19 februari 2015 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats : Cultureel Centrum ‘De Schattelijn”. 
 
De lezing gehouden door de uit België afkomstige heer, Jean Dewaerheid over het onderwerp Napoleon was 
wederom een groot succes. Met een nagenoeg volle zaal en balkon komt dat neer op ongeveer 120 bezoekers.  
Bezoekers van soms ver buiten onze gemeentegrenzen waren neergestreken in het cultureel centrum ‘de 
Schattelijn’ 

Jean Dewaerheid belichtte Napoleon met aan de ene 
kant de weldoener en groot staatsman, welke vele 
verworvenheden zoals wetgeving, rechts rijden in het 
verkeer, infrastructuur, eenduidige maten en 
gewichten, gestandaardiseerde registratie van 
geboorten, huwelijken, echtscheidingen, overlijden, 
afschaffing maatschappelijke standen, samenvoeging 
van versnipperde kleine staatjes, tot stand heeft 
gebracht. Met aan de andere kant de onverbiddelijke 
dictator die alles naar zijn hand zette en degene die 
hieraan geen gehoor wilde geven of enigszins hiervan 
afweek, uit de weg ruimde of tot dwangarbeider 
degradeerde. 
 
Omdat de lezing voor de pauze al uit liep is het wat 
later geworden dan we normaal gewend waren, maar 
op een enkeling na is het publiek tot het einde geboeid 
gebleven. 
 
De Oudheidkundige Kring kan met voldoening op deze 
lezing terugkijken.  
Bedankt voor uw komst want het is tenslotte het doel, 
mensen een genoeglijke en leerzame avond te 
bezorgen. 
 
 

Na de introductie door onze voorzitter Jan van Gils 
begon Jean Dewaerheid met zijn lezing. 
In tegenstelling tot zijn meeste collegae sprekers is 
Jean Dewaerheid geen “statische” spreker. Tijdens zijn 
voordracht bestreek hij de hele zaal en had duidelijk 
contact en interactie met de aanwezigen. 
Voor hen die minder bekend zijn met de Belgische c.q. 
Franse taal en gezegden, was het betoog soms wat 
moeilijker te volgen, maar Jean Dewaerheid gaf 
voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Verder was de presentatie doorspekt met humor. 
 
De PowerPointpresentatie waarmee Jean Dewaerheid 
zijn lezing over Napoleon ondersteunde was gebaseerd 
op zijn verzameling bijzondere postzegels met 
afbeeldingen van Napoleon en op de bekende 
schilderijen van onder andere David en Ingres. Jean 
Dewaerheid belichtte vooral ook Napoleons gevoel voor 
publiciteit en een ongekende bravoure, welke maakte 
dat hij er in slaagde om zelfs zijn nederlagen aan het 
publiek te verkopen als overwinningen. Alles maakte hij 
dienstbaar aan de instandhouding van zijn imago, 
waarvoor hij vooral de pers en de kunst gebruikte. 
 

Rabobank Clubkas Campagne 

In de foto Jean Dewaerheid 

De RABObank Clubkas Campagne is een initiatief 
waaraan recreatieve verenigingen en stichtingen die 
klant zijn van Rabobank Parkstad Limburg, kunnen 
deelnemen. Wanneer de vereniging of stichting zich via 
het inschrijfformulier aangemeld heeft voor de 
Rabobank Clubkas Campagne kunnen alle (natuurlijke) 
personen vanaf 18 jaar, die klant of lid zijn van de 
RABObank, hun stem op deze verenigingen en 
stichtingen uitbrengen. Klanten en leden kunnen hun 
stemmen uitbrengen op verenigingen en stichtingen die 
zij een warm hart toedragen. 
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Mo(nu)ment om niet te vergeten. 
 
Maandag 9 februari 2015 heeft de Stichting 
Stolpersteine een persconferentie gehouden in de 
ruimte van de OKG in de Schattelijn. 
Er waren vertegenwoordigers van BN De Stem, het 
Kanton en Uw verslaggever van het KringNieuws hierbij 
aanwezig.  
 
Tijdens deze bijeenkomst werd het eerste exemplaar 
van het boek over de Bergse Joden met de titel: 
‘Mo(nu)ment om niet te vergeten’ door de auteur Bas 
Zijlmans, overhandigd aan de voorzitter van de 
Stichting Stolpersteine Geertruidenberg, Johan van 
Uffelen.  
 
Bas Zijlmans, stadhistoricus, erelid van de OKG, en lid 
van het bestuur van de Stichting Stolpersteine, werd 
geïnspireerd om deze kroniek te schrijven, door de 
opdracht om in eerste instantie alle namen 
geboortedata, data van overlijden enzovoort van de 
Bergse Joden, foutloos in kaart te brengen. Dit boek 
zou niet geschreven zijn door Bas wanneer het daar bij 
zou blijven. Als Bas historie ruikt is hij, ondanks zijn 
leeftijd, niet meer te stuiten. Naast namen en data zijn 
ook foto’s in het boek opgenomen van de Joodse 
gezinnen tijdens de Holocaust. Tevens is er informatie 
te vinden over hun woonomgeving, de herkomst van de 
betreffende mensen en hun complete stamboom. Het 
boek beschrijft de Joodse gemeenschap in 
Geertruidenberg tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 
Het boek, 112 pagina’s dik, is een steun aan de joodse 
gemeenschap en een waardevol historisch document. 
Het is een gedetailleerde weergave van de deportatie, 
de overlevenden en mensen die hun huis en haard als 
onderduikadres aan Joodse mensen beschikbaar 
stelden. 
Het boek is ook een inspiratie voor stadswandelingen 
en kan voor onze jongeren een ontdekking zijn. 
 
Heeft dit artikel uw nieuwsgierigheid gewekt, het boek 
is verkrijgbaar voor € 25,- exclusief verzendkosten bij 
Spullekes Markt 37 in Geertruidenberg. Zorg wel dat u 
er snel bij bent want de oplage is beperkt tot 150 stuks. 
 
Meer weten over de Stolpersteine in Geertruidenberg 
volg dan deze link, 
http://geertruidenberg.erfgoedopdekaart.nl/geschiedeni
s/stolpersteine/ 
 
 
 
 
Laten we niet vergeten: 
 “Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is” 

persconferentie. 

 Bas Zijlmans overhandigt het eerste exemplaar aan de voorzitter 
Stichting Stolpersteine, Johan van Uffelen.   
Foto: Chris v.d. Heijkant 
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Werkgroep ‘Tentoonstellingen’ alweer hard aan het werk. 
 
 Eind vorig jaar ging het bestuur akkoord met het idee voor een nieuwe grote tentoonstelling tijdens de 

zomeropenstelling van de Geertruidskerk in Geertruidenberg.  
De speciale werkgroep ‘Tentoonstellingen’ onder leiding van Joke Serraris is toen onmiddellijk aan de slag gegaan 
met het bedenken van een thema.  

Het werd de vroegere ‘De Langstaartspoorlijn tussen Lage 
Zwaluwe en ’s-Hertogenbosch’ in al zijn aspecten met 
extra aandacht voor het Station Geertruidenberg en haar 
spoorbrug. 
 
Er werd een strakke planning opgesteld en een begroting 
ingediend bij het bestuur. 
Om de begroting sluitend te krijgen wordt bij diverse 
instanties getracht subsidies te verkrijgen. Vanuit het 
bestuur zal Cock Vrijenhoek  de PR aspecten verzorgen. 
 
De werkgroep is nu een aantal weken aan de slag en het 
ontwerp van de tentoonstelling begint al vorm te krijgen.  
De adviezen, qua inrichting van de tentoonstelling, door de 
gediplomeerde evenementen ontwerpster Zanza Loupias 
zijn daarbij van grote waarde. Ook de medewerking van 
Jan Kommers met zijn grote kennis en mogelijkheden op 
het gebied van fotografie zijn onmisbaar. 
 

Mochten er nog leden zijn die in de opbouwfase van 
de tentoonstelling een fysieke bijdrage willen gaan 
leveren, dan kunnen zij zich melden bij Joke 
Serraris. 
 
Vanaf deze plek wensen wij de werkgroep veel 
succes en kijken we uit naar het resultaat bij de 
opening. De tentoonstelling loopt van 27 juni t/m 13 
september. 

In de Foto: Het Station Geertruidenberg anno 1950 
 

Afbeelding: Het spoortracé zoals de Langstraat oorspronkelijk dienst heeft gedaan 
 

Afbeelding: Het affiche ter promotie van de tentoonstelling ’De 
Langstraatspoorlijn’ 
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DIVERS NIEUWS 
Ledenvaria  
 
Alvast even noteren in uw agenda: 
16-4-2015 lezing; ‘Twee honderd jaar binnenvaart in 
Nederland’ spreker Ruud Filarski 
 
Van onze bibliotheek 

Aan de lijst tijdschriften gepubliceerd in 
Kringnieuws jrg. 41 nr 2, kan 
toegevoegd worden een voor onze 
Kring nieuw tijdschrift van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Een interessant tijdschrift met foto’s en 
artikelen om de werkzaamheden van 
deze dienst voor het publiek zichtbaar 
te maken. 

 
Anne van den Berg 

 
 
 
 
 
Alle Kasteelmusea op een rij. 
Onder de Nederlandse kastelen, historische 
buitenplaatsen en landgoederen zijn er ruim 40 in 
gebruik als kasteelmuseum. Keukenhof is zelfs ver 
buiten onze landsgrenzen een begrip, al richt de 
belangstelling zich daar vooral op de jaarlijkse kleurrijke 
voorjaarspracht en (nog) wat minder op de fraaie 
buitenplaats met haar roemrijke verleden. Toch zal ook 
hier weldra een museale collectie voor een breed 
publiek toegankelijk zijn. Ook Paleis het Loo en Kasteel 
De Haar zijn buitenplaatsen van nationale allure en 
bekendheid maar de meeste kasteelmusea zijn vaak 
enkel regionaal bekend, maar beslist de moeite waard 
om met een bezoek te vereren. 
Voor het overzicht volg onderstaande link, 
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Kasteelmusea-
op-een-rij.pdf 
 
 
 
Bibliotheekcollecties in het netwerk 
 Overal in Nederland digitaliseren bibliotheken, musea 
en archieven erfgoed, ontsluiten dit digitaal of hebben 
plannen om dit te doen. De komende jaren bouwt de 
KB aan een nationale digitale bibliotheek. Daarvoor 
willen ze dat alle digitale bibliotheekcollecties 
aansluiten op een nationale infrastructuur, zodat 
iedereen alle collecties kan vinden. De eerste stap is 
het maken van een overzicht. 
‘De kracht van het netwerk’ is het motto van het KB-
beleidsplan 2015-2018. We bedoelen hiermee de 
kracht van het netwerk van alle publiek gefinancierde 
bibliotheken in Nederland. Daarmee gaan ze de 
nationale digitale bibliotheek vormgeven, waarin iedere 
Nederlandse burger terecht kan. 
Meer weten? Volg onderstaande link, 
http://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-
expertise/informatie-infrastructuur-diensten-voor-
bibliotheken/bibliotheekcollecties-in-het-netwerk 

VVV Geertruidenberg nieuwsbrief februari 
Toeristisch Platform Geertruidenberg ontwikkelt 
‘muizentocht’ 
Een leerzame en speelse kinderbelevingstocht, bedoeld 
voor gezinnen met jonge kinderen, langs een elftal 
unieke en mooie plekjes in de stad Geertruidenberg, dat 
belooft het te worden. 
Michel van den Burg, lid van het Toeristisch Platform 
Geertruidenberg (TPG) werkt er samen met een aantal 
mensen hard aan om alles voor de zomer van 2015 
klaar te hebben.  
Muizen spelen de hoofdrol. Niet zo verwonderlijk als je 
bedenkt dat St. Gertrudis ooit Geertruidenberg van een 
muizenplaag zou hebben afgeholpen. In de 
overleveringen doen over die relatie van St. Gertrudis 
met Geertruidenberg allerlei verhalen de ronde, waarbij 
ook vraagtekens geplaatst kunnen worden.  
Met deze belevingstocht wordt het in ieder geval 
duidelijk dat elf muizen bij haar inzet om de stad van de 
muizen te verlossen, de dans zijn ontsprongen. En 
daarom kunnen kinderen met hun ouders deze zomer 
met een eigentijdse gps-route kennismaken met o.a. 
kroon-, kijk- en biermuis en hun andere 
muizenkornuiten. 
Op pad met een amulet, een stickervel en uitleg, straks 
af te halen bij het VVV-agentschap en een aantal 
ondernemers. Bij elke muislocatie komt een bord met 
een doe-opdracht en een verhaal in dichtvorm.  
Als alle stickers op de amulet geplakt zijn, is er een 
speciale oorkonde verdiend. 
 
Bredanaar maakt fotoboek over verdwenen 
binnenstad 
Sanne van der Mooren2 februari 2015 | 12:01 
BREDA- Het viel de Bredanaar Guus Welten op, dat de 
binnenstad van Breda een stuk mooier had kunnen zijn, 
als de stad vroeger niet zoveel gesloopt had. Daarop 
besloot hij een fotoalbum te maken onder de naam 
‘Gelukkig hebben we de foto’s nog’. Het boek bevat in 
totaal 250 foto’s van verdwenen gebouwen en poorten 
uit de binnenstad van Breda. De aanleiding voor Welten 
om het boek te maken was de sloop van de achterbouw 
van De Beyerd in 2005 en de sloop van de 
Veemarktstraat 58 in 2012. “Er is zoveel moois 
verdwenen uit de binnenstad ”, vertelt Welten. “Een stad 
is altijd in ontwikkeling en gebouwen moeten vervangen 
worden. Vroeger is de gemeente daar erg roekeloos 
mee geweest en zijn er te veel gebouwen gesloopt.” 
Welten vindt dat mensen zuiniger moeten zijn. “Breda is 
redelijk ongeschonden uit de oorlog gekomen. 
Wilt u er meer over lezen volg onderstaande link. 
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/cultuur/2015-02-
02/bredanaar-maakt-fotoboek-over-verdwenen-
binnenstad 
 
Activiteitenkalender Geertruidenberg: 
zaterdag 14 : Cabaretvoorstelling Max van den Burg: 
Amok. Cultureel Centrum de Schattelijn 
zondag 15 : Gertrudisdag in Geertruidenberg 
donderdag 19 : Lezing Oudheidkundige Kring 
Geertruydenberghe 
zaterdag 21 : Muzikaal cabaret Amsterdams Kleinkunst 
festival: Halve finalistentoernee 
zaterdag 28  :Cabaretvoorstelling The Amazing 
Stroopwafels: All you can eat 
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