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De bende werd gevormd door uit Holland 
en Gelderland gevluchte zigeuners, 
‘heidenen’ genoemd, die zich 
vermengden met andere zich daar 
ophoudende criminelen. De bende streek 
neer in het oostelijke deel van het 
Ravenbos nabij het gehucht Zandschel. 
Van daaruit ondernam de bende in de 
periode 1722-1728 strooptochten, 
voornamelijk naar Holland.  
 
Natuurlijk keek het wettig gezag niet 
lijdzaam toe en was het vooral Otto Juijn, 
drossaard van Loon op Zand, die zich 
ontpopte als een gevreesd boevenjager. 
Op zaterdag 2 maart 1724 werd in de 
ochtend met behulp van het leger een 
veldtocht gehouden tegen de “Bende van 
de Witte Veer”. Ondanks dat de 
zigeuners gewaarschuwd waren, werden 
er toch nog 66 opgepakt, onder hen één 
van de bendeleiders, Pieter Willemse 
alias Swarte Johannes uit Elspeet. Hij 
bekende op de pijnbank meer dan zestig 
misdaden. In 1726 werd Swarte 
Johannes ter dood veroordeeld.  
 
Andere beruchte leden van de bende 
waren Lucretia de Heijdinne, die in Breda 
werd opgehangen, Blommerandje de 
vrouw van Swarte Johannes en een zus 
van de hoofdman van de bende. Maar 
het waren niet alleen de bendeleden die 
voor veel overlast zorgde zelfs bewoners 
van de streek en leden van het gezag 
collaboreerden met de misdadigers. 

Uitnodiging lezing: “DE BENDE VAN DE WITTE VEER” 

 

Heling dus, met schout Zijlmans van 
Waspik voorop. 
 
Wilt u meer weten over dit spannende 
verhaal verzuim dan niet deze datum te 
noteren, zodat u kunt genieten van de 
geweldige verteltrant van Han Verschure. 

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 18 december 2014 
Spreker: De heer Han Verschure.  
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 

Op deze avond zal wetenschapper en auteur Han Verschure uit Dongen de 
aanwezigen meevoeren naar de donkere tijden van weleer. In de jaren twintig van 
de achttiende eeuw huisde in de moerassen tussen ’s-Gravenmoer-Capelle, Loon 
op Zand en Waspik, een roversbende, die bekend stond als de “Bende van de Witte 
Veer”. 

Hoofdman van de bende. 
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 De Nieuwjaarsborrel om het jaar 2015 feestelijk en gezamenlijk te starten, wordt gehouden op 
maandag 5 januari 2015 vanaf 20.00 u. in de kelder onder Markt 11 te Geertruidenberg. 
 
De bewoners, onze leden Joke en Jan Serraris, zullen die avond voor de Glühwein zorgen.  
 
 

Het bestuur nodigt u van Harte uit 
en wenst u alvast fijne feestdagen 

en een goede jaarwisseling. 
 

Evenementen in de gemeente Geertruidenberg in de maand 

december 

DIVERS NIEUWS 

Ledenvaria  
Overleden    :  
De heer J. Zuijdam Frederik Hendrikwal 57  

Geertruidenberg 
 

Je leest wel vaker dat een lancering om technische redenen moet worden uitgesteld, maar dat wij als 

Oudheidkundige Kring dat ook eens zouden meemaken ligt toch wat minder voor de hand.  

We hadden het voornemen om de lancering van ‘Geertruidenberg op de kaart’ op donderdag 27 

november te laten plaatsvinden. Vlak vóór de betreffende datum werd ons gemeld dat de Wifi-

verbinding in de theaterzaal van De Schattelijn toch nog niet op orde was. We hebben toen helaas 

moeten besluiten om de lancering af te gelasten en een paar maanden uit te stellen.  

Binnen 48 uur hebben Chris van den Heijkant en Cock Vrijenhoek alle leden en uitgenodigde gasten 

gemaild en gebeld om te voorkomen dat men voor een gesloten deur zou staan. Ook de pers werd 

geïnformeerd wat uiteindelijk ook nog leidde tot een prima artikel in dagblad De Stem. Om met Cruyff te 

spreken: ‘elk nadeel heeft zijn voordeel’.  

Wij zullen u weer tijdig op de hoogte stellen wanneer deze activiteit wel gaat plaatsvinden. 

Het bestuur 

 

‘Geertruidenberg op de kaart’  

Lancering uitgesteld 
 

zondag 7 : Geertruidenberg Klassiek: Finale 

vrijdag 12 : Voorstelling in de Schattelijn: Ernst de Korte, Lied van mijn vader 

zaterdag 13  
zaterdag 13 

: 
: 
Concert Cantate Corde 
Theater DoeDag in de Schattelijn 

zaterdag 13 : Winterfair in Geertruidenberg 

zaterdag 13 : Torenbeklimmingen 

zaterdag 13 : Stadswandeling tijdens de Winterfair 

donderdag 18 
vrijdag 19 
vrijdag 26 
zondag 28 

: 
: 
: 
: 

Lezing Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe 
Voorstelling in de Schattelijn: Eva Crutzen, Bankzitten 
Dienst / concert Het Neva Ensemble 
Stadswandeling en rondleiding door de Geertruidskerk 

 
Exposities: 

Silhouetknipsels, wisselexpositie in het Museum De Roos 
't Archief, overzichtsexpositie in het expo-atelier van Ingeborg de Groot 

UITNODIGING OKG NIEUWJAARSBORREL 
 

Herinnering: 
Conform het besluit van de jaarvergadering zijn 
de volgende tarieven voor het komende jaar 
vastgesteld: 
Contributie in 2015 voor gewone leden van  
€ 18,00  is verhoogd naar € 20,00, voor echtparen 
of anderszins van € 25,00 naar € 28,00 en voor 
jeugdleden t/m 18 is de contributie verlaagd van  
€ 13,00 naar € 7,00. 

http://www.geertruidenberg-klassiek.nl/
http://www.schattelijn.nl/index.php?groep=theater&programmaID=74
http://www.schattelijn.nl/index.php?menuitemID=20&sort=datum&programmaID=75

