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Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” 
 

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

 

MEDEDELINGEN 
 

 
Hart voor Historie 

Colofon:         
39e jaargang, nummer 10, nov.-dec. 2013 
 

Correspondentie: 
Nassaustraat 13 4931 XE Geertruidenberg 
 

Mededelingen: mariette@marts-art.nl 
 

Website: 
oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 
 
Rekeningnummer:  
Rabobank NL42 RABO 0115 6003 10 
 

 

 
 
Secretariaat: 
Mevr. J. Serraris-Verboord 
Markt 11 

4931 BR  Geertruidenberg 

tel: 0162-523033 
Email: serraris@planet.nl 

Rek. nr Kring: postbank 2524563 

 

 

UITNODIGING LEZING: DE LINIE VAN DEN HOUT 
 
Datum:  donderdag 19 december 2013 
Spreker: Dhr. Cor Knoop  
Locatie: Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  20.00 uur   
 
De Zuider-Waterlinie 
Gelet op de ervaring, opgedaan tijdens het 
Rampjaar 1672, werd besloten tot uitbreiding 
van de verdediging van Holland door inundatie 
van de gebieden ten zuiden van de grote 
rivieren. Onder leiding van baron Menno van 
Coehoorn werd een verdediging gerealiseerd in 
1701, genaamd de ‘Zuider-Waterlinie’, een 
aaneenschakeling van vestingsteden, forten en 
inundatiegebieden van Sluis (Zeeland) tot Grave 
(Noord-Brabant). Op sommige plaatsen waren 
er hoge zandruggen, gebieden die niet onder 
water gezet konden worden. Om de vijand op 
die plekken tegen te houden werden er 
zigzaglopende aarden wallen aangelegd met 
daarvoor een gracht en een vrij schootsveld. 
Hierdoor was het gebied goed te verdedigen. 
Deze linie liep ook in onze omgeving. Grote 
delen van de ‘Zuider-Waterlinie’ bij Den Hout 
(Linie van Den Hout) en Terheijden (Linie van 
Munnikenhof) zijn bewaard gebleven. 
Deze linies zijn eigendom van Staatsbosbeheer 
en hebben als natuurgebied een geheel eigen 
karakter waarin de cultuur- en de natuurhistorie 
als het ware vervlochten zijn.  
Spreker Cor Knoop uit Made is bestuurslid van 
de Heemkundekring ‘Made en Drimmelen’ en 
tevens lid van de Oudheidkundige Kring 
‘Geertruydenberghe’. 

 

 
 
Als kind speelde hij vaak in de linies en 
zodoende heeft hij zich later verdiept in de 
geschiedenis van deze verdedigingswerken. 
De lezing wordt ondersteund met prachtige 
beelden. U krijgt deze avond veel te horen en te 
zien over de relicten van de vaderlandse 
geschiedenis en het hoe en waarom van deze 
linies. Tevens zal de vraag beantwoord worden 
of bij deze linies werkelijk is gevochten. 
 
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring 
‘Geertruydenberghe’ nodigt iedereen uit die 
belangstelling heeft voor het onderwerp van 
deze interessante, leerzame lezing. De toegang 
is gratis. 

UITNODIGING OKG NIEUWJAARSBORREL 
 
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 

en wenst u alvast 
‘fijne feestdagen en een glinsterend 

2014’. 

mailto:serraris@planet.nl
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Toezicht provincie op uitvoering van de Monumentenwet 
 
Op 1 oktober 2012 is de Wet ‘Revitalisering generiek 
toezicht’ van kracht geworden. De invoering van deze wet 
heeft de spelregels voor het interbestuurlijk toezicht 
veranderd. Waar eerst de Erfgoedinspectie op vele fronten 
van zich liet horen, is die rol een stuk beperkter geworden. 
In plaats daarvan heeft de provincie nu een veel grotere 
verantwoordelijkheid en taak. Concreet betekent het dat het 
interbestuurlijk toezicht op gemeenten, waar het gaat om de 
monumentenzorg, niet langer plaatsvindt door de 
Erfgoedinspectie maar dat de provincies deze taak gaan 
uitvoeren.  
Provinciale verordening 
In vervolg op de wettelijke veranderingen hebben 
Provinciale Staten op 20 september jl. de ‘Verordening 
systematische toezichtinforma-tie Noord-Brabant’ 
vastgesteld. Onderdeel daarvan is het toezicht op de 
uitvoering van de Monumentenwet. De provincie wil hier op 
basis van onderling vertrouwen invulling aan geven. Maar 
om te kunnen beoordelen of gemeenten aan de wettelijke 
vereisten voldoen, en om binnenkomende klachten en 
meldingen goed te kunnen plaatsen, heeft de provincie wel 
informatie nodig. In de ‘Verordening systema-tische 
toezichtinformatie Noord-Brabant’ vraagt de provincie de 
gemeenten om jaarlijks informatie aan te leveren over de 
belangrijkste verplichtingen uit de Monumentenwet: 
• een gemeente moet een deskundig advies-orgaan   
inschakelen  bij   vergunningaanvragen 
 

voor ingrijpende werkzaamheden aan wettelijk beschermde 
monumentale gebouwen. Dat kan een eigen gemeentelijke 
commissie zijn, maar er kan ook gebruik worden gemaakt 
van een externe monumentencommissie; 
• een gemeente moet, bij vaststelling van een 
bestemmingsplan, rekening houden met de in de grond 
aanwezige dan wel te verwachten archeologische 
monumenten.  
Als blijkt dat een gemeente onvoldoende aandacht heeft 
voor haar monumenten gaat de provincie met deze 
gemeente in gesprek. Als een gemeente herhaaldelijk 
tekortschiet en het overleg niets oplevert, of als het 
voortbestaan van een monument acuut wordt bedreigd, kan 
de provincie de wettelijke taken van een gemeente 
overnemen namens deze gemeente en op kosten van deze 
gemeente. 
Erfgoedinspectie en archeologie 
De Erfgoedinspectie houdt nog wel toezicht op de naleving 
van de Monumentenwet 1988 bij archeologische 
opgravingen en bij de omgang met vondsten en wettelijk 
beschermde archeologische monumenten. 
De Erfgoedinspectie kijkt met name of opgra-vingen 
gebeuren volgens de in de beroepsgroep geldende normen 
en of onderzoeksrapporten en andere 
opgravingdocumentatie voldoen aan de kwaliteitseisen. 
 
Bron: Nieuwsbrief Monumentenhuis Brabant, oktober 2013 

DIVERS NIEUWS 
 

Ledenvaria Nieuwe leden: 
Dhr. W. van de Bos, Geertruidenberg  
Dhr. J. van den Hout, Raamsdonksveer 
 

Beleef de Winterfair 
Dit jaar heeft de Stichting Winterfair in 
samenwerking met de organisatie van 
‘Geertruidenberg 800 jaar stadsrechten’ een 
uitgebreid, prachtig programma voor u in petto. 
Jong en oud kunnen genieten van een uniek 
evenement in Middeleeuwse sferen. Samen 
sluiten we op zaterdag 14 december a.s. het 
feestjaar af en u bent van harte welkom op en 
rond de sfeervolle Markt tussen 15.00 u. en 
21.00 u. Laat u betoveren, proef de sfeer en 
geniet, beleef Geertruidenberg op zijn best! 
 
Verzendkosten Mededelingen en Dongebode 
Vanwege de alsmaar stijgende verzendkosten 
voor ‘Mededelingen’ en ‘de Dongebode’ stellen 
wij de OKG-leden, die buiten de gemeente 
Geertruidenberg woonachtig zijn, graag in de 
gelegenheid om voortaan het Mededelingenblad 
van de Oudheidkundige Kring digitaal te 
ontvangen. Indien u  kiest voor deze digitale 
versie betaalt u voor het komende jaar 2014, 
naast uw normale lidmaatschapscontributie, 
geen € 17,50 aan verzendkosten maar nog 
slechts € 8,-  voor het verzenden van ‘de 
Dongebode’. De leden, waarvan de e-
mailadressen in ons bestand staan, zijn hierover 
al persoonlijk benaderd. Woont u buiten 
Geertruidenberg en bent u niet persoonlijk 

benaderd, dan vragen wij u uw huidige e-
mailadres aan ons door te geven via  
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl, 
Indien u niet in het bezit bent van een e-
mailadres vragen wij u beleefd dit ook kenbaar 
te maken aan het secretariaat, telefonisch via 
0162-520519 of schriftelijk Nassaustraat 13, 
4931 XE Geertruidenberg. U blijft dan 
‘Mededelingen’ op papier ontvangen en betaalt 
€ 17,50  aan verzendkosten. 
 

Nieuwe naam ‘Mededelingen’  
De nieuwe naam van ons blad ‘Mededelingen’ 
wordt per 1 januari 2014 ‘KringNieuws’.  
Het bestuur bedankt iedereen die suggesties 
voor de nieuwe naam heeft ingestuurd. 
 

Nieuwe redactie ‘KringNieuws’ 
Na vele jaren ‘Mededelingen’ te hebben 
vormgegeven, geef ik graag het stokje door aan 
John François. U kunt kopij voortaan sturen aan: 
john.francois@hotmail.com. Ik dank u allen 
hartelijk voor de samenwerking en wens u veel 
leesplezier met het nieuwe ‘KringNieuws’. 
Zonnige tuingroet, Mariëtte Verlaan 
 

Rectificatie 
In de vorige Mededelingen is in het colofon een 
onjuist nummer van de uitgave gepubliceerd. 
Het juiste nummer is nummer 9, oktober 2013. 

 

Sluitingsdatum kopij ‘KringNieuws’  
6 januari 2014 
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