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Willem van Duvenvoorde, die ook als 
Willem Snickerieme bekend staat, was 
een bastaardzoon van Philips van 
Duvenvoorde die stamde uit een 
belangrijk adellijk geslacht. Willem 
vestigde zich aan het eind van de 
dertiende eeuw in onze streek 
(Oosterhout), waar hij zijn macht en 
rijkdom steeds verder uitbreidde. Deze 
schatrijke man verwierf een machtspositie 
aan het grafelijke hof en heeft grote 
invloed uitgeoefend op de veranderde 
politieke- en infrastructuur in de omgeving 
van Geertruidenberg. In 1323 werd hij 
door graaf Willem III van Holland 
aangesteld als schout en kasteelheer van 
Geertruidenberg en kreeg de opdracht bij 
Geertruidenberg een versterkt kasteel te 
bouwen. Hij moest dat wel van zijn eigen 
geld betalen, maar kreeg van de graaf de 

Uitnodiging lezing: Lezing over Willem van 

Duvenvoorde'. 

 

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 oktober 2014 
Spreker: Lauran Toorians 
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 

Donderdagavond 16 oktober 2014 verzorgt taaldeskundige en historicus drs. Lauran 
Toorians uit Loon op Zand voor de Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” een 
lezing (met PowerPoint presentatie) over de veertiende-eeuwse machthebber 
Willem van Duvenvoorde.  
 bakstenen die deze al bij Geertruidenberg 

had laten vervaardigen.  
Van Duvenvoorde was een groot 
diplomaat en wist de vrede tussen 
Holland en Brabant lange tijd te bewaren. 
 
Lauran Toorians schetst in vogelvlucht 
het leven van Van Duvenvoorde en gaat 
vervolgens dieper in op zijn 
bemoeienissen met de ontwikkeling van 
het gebied dat ruwweg wordt begrensd 
door Breda, Dongen, Westelijke 
Langstraat en het rechtsgebied van 
Geertruidenberg. 
    
Wij rekenen op uw komst, en breng eens 
een of meerdere introducés mee. 

 
 

Tekening van het 
kasteel van 

Geertruidenberg 
door Jacobus 

Stellingwerf (1667-
1727) 

en Antonia 
Houbraken (1686-

1736). 
(Koninklijk 

Oudheidkundig 
Genootschap 
Amsterdam) 
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Belangrijke informatie van de Redactie ‘KringNieuws’ 

Het OKG-secretariaat ontvangt regelmatig 
uitnodigingen, aankondigingen en nieuws van 
andere Heemkundekringen, zusterorganisaties en 
Gemeenten die aan een bepaalde datum verbonden 
zijn. 
Binnen de verschijningstermijn van het KringNieuws 
zijn daardoor vaak zaken te melden welke hun 
waarde hebben verloren doordat de tijd dat u kunt 
reageren is verstreken of te nabij is bij het 
verschijnen van dit blad. 
Ook het bestuur heeft soms de behoefte om snel de 
leden van bepaalde informatie op de hoogte te 
stellen. 
Daarom is besloten dat naast het reguliere 
KringNieuws op momenten dat daar behoefte aan 
is, een nieuw digitaal informatiemedium te laten 
verschijnen, genaamd ‘NieuwsFlits’. 
NieuwsFlits kan helaas alleen digitaal verzonden 
worden aan die OKG leden waarvan het 
E-mailadres bij het OKG-secretariaat bekend is. 
De eerste NieuwsFlits is op 9 september 2014 aan 
die leden verzonden. 

Kazernehof 75 in een nieuw jasje gestoken. 
  
Donderdag 11 september 2014 vierden Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg een feestje. Het 
gebouw aan Kazernhof 75 in het centrum van Tilburg werd heropend na een verbouwing.  Loco-
burgemeester Marcelle Hendrickx en diverse andere burgemeesters en wethouders uit het werkgebied van 
het archief waren aanwezig. Onder grote belangstelling werd het gebouw officieel heropend met een 
digitale handtekening onder een document dat een kwartier later online stond op de website van het 
archief. Is er ooit een archiefstuk sneller beschikbaar gekomen? 

 

Kazernehof 75 in Tilburg feestelijk heropend: Regionaal Archief 

Tilburg en Stadsmuseum Tilburg 

Mocht U geen NieuwsFlits ontvangen hebben maar 
de volgende editie graag ontvangen meldt U dan 
aan bij het secretariaat telefonisch via 0162-520519 
of  per email: 
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 
 

 

Marcelle Hendrickx zette niet alleen digitaal haar 
handtekening. Zij plaatste (in de kleur magenta) de 
eerste handtekening op de muur in de hal. 
Geïnspireerd op het 'zweetkamertje' in Leiden en 
het kunstwerk Measuring the Universe van Roman 
Ondak kan iedere bezoeker zijn of haar naam 
achterlaten op een muur in de hal van het archief. 
Zo kom je als bezoeker iets halen (informatie) en 
laat je ook iets achter als bewijs dat je in Kazernehof 
75 geweest bent. 
 
 

 

In vaktermen heet dit 'digital born', een document 
dat geen papier als bron heeft, maar in oorsprong 
alleen digitaal bestaat. Deze digitale manier van 
werken, opslaan en beschikbaar stellen in rap 
tempo is een ontwikkeling waar archieven in de zeer 
nabije toekomst mee te maken krijgen.  
Ook in rap tempo was de timelapse die in 
anderhalve minuut de transformatie liet zien van de 
oude studiezaal naar de nieuwe. Architecte Femke 
Gerris van Vorm en Zo ontwierp het nieuwe uiterlijk 
van het gebouw.  
 
Met een vernieuwd gebouw was het archief ook toe 
aan een nieuw logo. In het logo is een doolhof te 
zien, dat symbool staat voor een zoektocht. Mensen 
komen in de collecties van het archief speuren, 
onderzoeken, ze moeten hun weg vinden in de vele 
archiefstukken. Regionaal Archief Tilburg probeert 
deze speurtocht zo eenvoudig mogelijk te maken 
door veel digitaal aan te bieden, gebruik te maken 
van goede databanken en door gedegen 
dienstverlening. Het blijft speuren, maar dan wel in 
een eenvoudig doolhof. Marleen Klijn van Nonka 
ontwierp dit logo. 

mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
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Oud Schrift voor beginners  
Wie historisch onderzoek doet, krijgt - naarmate 
je verder teruggaat in de tijd - te maken met 
handgeschreven documenten en afwijkend 
taalgebruik. In deze beginnerscursus leer je 
vaardigheden om die handschriften te lezen en 
begrijpen. 
6 bijeenkomsten van oktober tot en met 
december 2014 woensdagmiddag 14.00 tot 
16.00 uur 
 
Familiegeschiedenis (i.s.m. Brabants Historisch 
Informatie Centrum)  
Een van je familieleden is startpunt voor 
onderzoek. Als eindwerkstuk schrijf je een 
verhaal daarover. In deze cursus leer je zoeken 
in diverse historische bronnen. De opdrachten, 
instructie en terugkoppeling zijn digitaal. Je 
krijgt online feedback op je opdrachten van 
docenten én medecursisten. Je ontmoet ze 
tijdens drie bijeenkomsten. 
3 bijeenkomsten op zaterdagochtend van 
november 2014 tot en met maart 2015 

Cursusseizoen 2014-2015 in Regionaal Archief Tilburg 

 
 

 

  

Waalwijk, Heusden en Geertruidenberg zijn al enkele 
jaren bezig met het ontwikkelen van een kunstroute 
langs het Halvezolenpad, het fietspad dat van 
Raamsdonk tot ’s-Hertogenbosch loopt. Daar lag 
vroeger de Halvezolenlijn, een voormalig 
spoorwegtracé. Vanuit de eerder vastgestelde 
kunstvisie komen er langs het Halvezolenpad 
hedendaagse kunstwerken die verwijzen naar de rijke 
historie van De Langstraat en zijn schoen- en 
lederindustrie. 
  
De subsidie van 77.000 euro van de provincie is 
bedoeld voor drie onderdelen in het plan. De 
kunstwerken betalen de gemeenten zelf, maar het 
merendeel van de subsidie (42.000 euro) wordt 
gestoken in de ontwikkeling en realisatie van twee 
speciale ‘app’-routes. Deze routes worden opgenomen 
in de gratis app Brabant Vertelt 
(www.brabantvertelt.nl). Hierin krijgen de kunstwerken 
een plek. Verder vertelt de app historische verhalen 
over het gebied, laat speciaal ontwikkelde 
animatiefilms zien en vertelt gedichten die te 

77.000 euro voor kunstroute Halvezolenlijn  
 
De provincie Noord-Brabant geeft de gemeenten Waalwijk, Heusden en Geertruidenberg 77.000 euro 
subsidie voor het verder realiseren van een kunstroute langs de Halvezolenlijn. De drie gemeenten kregen 
begin augustus dat positieve bericht, nadat het subsidieverzoek in april dit jaar was ingediend. Het geld 
komt uit de Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant, Erfgoed in context. 

 

Provincie honoreert verzoek Waalwijk, Heusden en Geertruidenberg 

beluisteren zijn via de smartphone. Ook komt er 
interactieve informatie speciaal voor kinderen. Verder 
is 25.000 euro extra beschikbaar voor een toekomstig 
kunstwerk bij de voormalige spoorbrug in Waalwijk 
(Baardwijkse Overlaat).  
Om op deze plek optimaal het erfgoed, landschap en 
de eigentijdse kunst te kunnen beleven komt hier een 
zogenoemde verblijfplaats die onderdeel gaat uitmaken 
van het kunstwerk. Daarnaast wordt 10.000 euro van 
de subsidie besteed aan voorlichting en communicatie 
over de kunstroute, zodat inwoners en toeristen de 
route kennen en uiteraard ook gemotiveerd worden om 
het te bezoeken. 
 
Op de route zijn in de periode 2014-2016 in totaal vier 
kunstwerken gepland. In Raamsdonk komt één 
kunstwerk en in Waalwijk is naast natuurpark De Vest 
(Waspik) ook de omgeving van de spoorbrug in beeld. 
In Drunen wordt de definitieve locatie nog bepaald. 
Voor het ontwikkelen van de routes en de realisatie 
van de kunstwerken werken de gemeentes samen met 
bkkc, brabants kenniscentrum kunst en cultuur. 

Onderzoek je woonomgeving  
Wanneer is mijn huis gebouwd? Wie woonden 
er? Heeft er al eerder iets op deze plek 
gestaan? Hoe zag de omgeving er vroeger uit? 
Op deze vragen vind je een antwoord aan de 
hand van o.a. het bouwarchief, het kadaster, 
het bevolkingsregister en notariële archieven. 
4 bijeenkomsten van februari tot en met maart 
2015 donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur  
 
De locatie is, tenzij anders vermeld, 
Kazernehof 75, 5017 EV in Tilburg 
Voor meer informatie en aanmelden ga je naar 
www.regionaalarchieftilburg.nl > educatie > 
cursussen. 
 Regionaal Archief Tilburg bewaart de 
historische gegevens van Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, 
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, 
Oosterhout, Tilburg en Waterschap de 
Dongestroom. 

Hoe doe je historisch onderzoek naar je eigen familie of woonomgeving? Hoe leer je oud 
schrift? Regionaal Archief Tilburg biedt daarvoor cursussen aan: onderzoek je 
woonomgeving, oud schrift en familiegeschiedenis. 
Het lesmateriaal wordt grotendeels via een digitale leeromgeving aangeboden. De cursus 
familiegeschiedenis vindt vrijwel volledig via de website plaats. Voor deelname aan de 
cursussen is het dan ook nodig dat je over digitale vaardigheden beschikt. 
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DIVERS NIEUWS 

Ledenvaria Nieuwe leden: 

De heer Louw Eijben Lage Zwaluwe 
De heer Caspar Odekerken Geertruidenberg 
 

Uitnodiging excursiearrangementen BrIE 2014 
Ook dit najaar organiseert stichting Brabants 
Industrieel Erfgoed weer een aantal spraakmakende 
excursies. Dit jaar staat de volgende excursie nog op 
het programma: 
Woensdag 12 november 2014: Suikerarrangement. Al 
jaren een succesvolle excursie naar de Suikerfabriek in 
Dinteloord en het Suikermuseum in Klundert  
Het volledige programma en nadere informatie kunt u 
via het secretariaat verkrijgen. 
 

STICHTING DE BRABANTSE HOEDERS 
Het project van de Brabantse Hoeders voor  
2014 heeft als thema de Brabantse vlag. 
 Een tiental deelprojecten maakt samen dit project. Een 
paar voorbeelden: er wordt een kledinglijn ontworpen 
op basis van de Brabantse vlag. In kunstateliers voor 
mensen met een beperking worden Brabantse 
vlagkunstvoorwerpen gemaakt. Deze worden 
tentoongesteld op een provinciale expositie. Er is een 
speciale website {www.debrabantsevlag.nl} ontwikkeld 
en zo meer.  
Een relatief klein project zijn de ansichtkaarten. Er zijn 
er in eerste instantie 15.000 van gedrukt. Bij voldoende 
belangstelling worden er meer gemaakt. Met deze actie 
sluiten de Brabantse Hoeders aan bij de groeiende 
belangstelling voor de Brabantse vlag als zichtbare 
uitdrukking van de Brabantse identiteit. Wij hopen dat u 
daar uw steentje aan wilt bijdragen door deze kaarten 
onder de Brabanders te verspreiden. En, zoals gezegd; 
heeft u er meer nodig, stuurt u dan even een mailtje. 
info@brabantbokaal.nl 
 

De spoorweg Lage Zwaluwe' s-Hertogenbosch 
1886-2014 

De Langstraatspoorweg of 
'Halvezolenlijn' mag zich de afgelopen 
jaren verheugen in een groeiende 
belangstelling, niet in de laatste plaats 
dankzij de initiatieven om de 
overgebleven bruggen in het tracé te 
behouden. Wat nu gedeeltelijk fietspad 
is, vormde ooit een enkelsporige 
verbinding tussen Lage Zwaluwe en 's-
Hertogenbosch die voor 
reizigersverkeer in exploitatie was tot 1 
augustus 1950. In dit fotoboek van 

Paul Henken wordt de lezer meegenomen op een reis 
door de tijd, waarin naast treinen ook stationsgebouw 
en emplacementen in kleur en zwart/wit te zien zijn. De 
spoorweg • -Lage Zwaluwe - 's·Hertogenbosch 
1886-2014. De inleidende tekst geeft een beknopt 
overzicht van alle gebouwen en spooraansluitingen die 
er ooit zijn geweest, compleet met de exacte 
kilometrische ligging en het jaar van afbraak. Ook 
wordt aandacht besteed aan de stoomlocomotieven die 
ooit door de Langstraat hebben gereden. Veel van de 
foto's en tekeningen zijn nog niet eerder gepubliceerd 

en geven een levendig beeld van de Halvezolenlijn in 
het verleden en in het heden. Het 160 pagina's 
tellende boek is verkrijgbaar bij de boekhandel en 
kost €28, -. 
 
Nieuwe website voor het Streek archief  
Langstraat Heusden Altena 
Na maanden voorbereiding en bouwen is het zover. 
Op het vertrouwde adres www.salha.nl is een 
volledig nieuwe website verschenen. 
Archiefonderzoek, een zoektocht naar je voorouders 
of een duik in de uitgebreide fotocollectie is nu nog 
gemakkelijker uit te voeren. Bovendien maakt een 
zoekingang het mogelijk alle archieven en collecties 
tegelijkertijd te doorzoeken. 
Naast de vertrouwde informatie zoals akten van de 
burgerlijke stand en bouwvergunningen, is er veel 
nieuws te vinden. Zo worden nu naar een onderzoek 
naar je voorouders ook militieregisters doorzocht en 
kun je je verdiepen in de inhoud van middeleeuwse 
perkamenten oorkonden in de charterbanken. Zoek 
je een krantenbericht dan kun je, naast het 
Nieuwsblad van Heusden en Altena ook door de 
Echo van het Zuiden bladeren. Ten slotte kun je de 
hele filmcollectie van het Streekarchief op titel 
doorzoeken en is een selectie ook online te bekijken 
(bron) : Nieuwsbrief H.K.K. Onsenoort 

 
Erfgoed van de Brabanders 

In het nieuwe boek Erfgoed 
van de Brabanders. 
Verleden met een toekomst, 
nemen provinciaal historicus 
Jan van Oudheusden en 
fotograaf Marc Bolsius u 
mee langs 400 opmerkelijke 
museumstukken, historische 
landschappen, monumenten, 
archeologische vondsten, 
tradities en gebruiken, die 
samen het Verhaal van 
Brabant vertellen.  

Een dik boek, geheel in kleur. Erfgoed van de 
Brabanders is tot 1 oktober 2014 voor de 
introductieprijs van € 29,50 (daarna € 34,50) te 
bestellen bij Erfgoed Brabant ((073) 615 62 62 of 
info@erfgoedbrabant.nl). Bij gelegenheid van het 
verschijnen van het boek ontving Jan van 
Oudheusden de provinciale onderscheiding ‘Hertog 
Jan‘, als blijk van waardering voor de vele jaren van 
inzet voor het Brabantse erfgoedveld. 
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