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LEZING: “We zullen er ondanks alles de moed maar inhouden.” 
                          
Spreker: Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld 
Datum:  Donderdag  21 februari 2013 
Locatie: Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  20.00 uur   
 

In deze lezing staat het leven centraal van 
hardwerkende Brabantse mensen tijdens de 
crisisjaren in de jaren dertig van de vorige eeuw. 
In het najaar van 1931 ging de werkloze 
timmerman Noud Bijsterveld, die op ’t Hout in de 
gemeente Mierlo woonde, werken in Maastricht. 
Zijn vrouw Doortje Bijsterveld-Nooyen bleef met 
twee kleine kinderen achter en zette de 
manufacturenzaak A. Bijsterveld-Nooyen voort. 
Doortje en Noud schreven elkaar trouw 
gedurende de twee maanden van scheiding. 
Hun brieven geven een intiem en levendig beeld 
van de dagelijkse zorgen en vreugden van 
gewone Brabanders in die crisisjaren. 
Het leven van Doortje en Noud in die tijd staat 
model voor dat van vele andere Brabanders. 
Een reden om daarop eens terug te blikken nu 
zich opnieuw donkere wolken boven onze 
hoofden samenpakken en het bestaan 
bedreigen. 
 
De Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” 
heeft prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (Waalre 
1962) uitgenodigd om een stukje van zijn eigen 
familiegeschiedenis, dat nu weer actueel is, met 
ons te delen. Mogelijk kunnen de toehoorders 
na afloop van de lezing dan ook zeggen: “We 
zullen er ondanks alles de moed maar 
inhouden”.   
 
Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld is historicus en 
studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en de 
Universiteit van Amsterdam. In 1993 
promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam. Hij was werkzaam als onderzoeker 
en docent aan verscheidene universiteiten in 
binnen- en buitenland (Luik, Princeton, Leuven, 
Venetië) en in het voortgezet onderwijs. Sinds 
1999 is hij bijzonder hoogleraar Cultuur In 
Brabant aan Tilburg University, waar hij zich 
bezighoudt met onderwijs, onderzoek en 
ondersteuning op het gebied van de lokale en 
regionale geschiedenis, cultuur, erfgoed en 
identiteit. Daarnaast is hij sinds 2004 universitair 
hoofddocent bij het Departement Sociologie aan 
de TiU, in welk kader hij colleges sociaal-
culturele en middeleeuwse geschiedenis 
verzorgt. Hij maakt deel uit van verschillende 
tijdschrift- en jaarboekredacties en heeft als 
bestuurslid van verscheidene organisaties een 
actief aandeel in de organisatie van studiedagen 
en symposia op het terrein van de regionale 
geschiedenis en volkscultuur. Als adviseur is hij 
betrokken bij de beleidsontwikkeling van 
cultuurhistorische organisaties en instellingen en 
van provincie en gemeenten. 
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Verslag Nieuwjaarsreceptie 2013 Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
 
Donderdag 10 januari j.l. vond wederom de 
traditionele Nieuwjaarsreceptie van de Kring 
plaats in de sfeervolle kelder van Joke en Jan 
Serraris aan de Markt te Geertruidenberg. 
De opkomst was, ondanks de mindere 
weersomstandigheden, prima te noemen en de 
sfeer uitstekend. Voor foto´s van deze receptie, 
ga naar onze website: 
 www.oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl  
en klik op ‘foto/video’. 
 

 
 
Tijdens zijn Nieuwjaarsspeech stond voorzitter 
Jan van Gils op de eerste plaats stil bij het 
onlangs overlijden van ons Kringlid Ingrid 
Oehlers. Ingrid, die al langer ziek was, stierf op 
71-jarige leeftijd. Zij was als vrijwilligster zeer 
verdienstelijk  in verschillende werkgroepen. 
 

 
 
Het afgelopen jaar is het totale ledental stabiel 
op 200 gebleven. Verder memoreerde Jan aan 
enkele van de bijzondere activiteiten van de 
Kring in het afgelopen jaar. Zoals het 
verschijnen van het deel II, Markt 3, in de serie 
‘Panden en Standen’ van Geertruidenberg. De 
excursie naar Leiden die een groot succes was. 
De werkgroep Historisch Informatie Punt die 
zich via tentoonstellingen in de bibliotheken van 
Geertruidenberg en Raamsdonksveer prima 

manifesteerde. De Stichting Stedelijke 
Godshuizen bij de verkiezingen in het kader van 
de Brabant Monumentenprijs 2012, mede door 
de inzet van de Kring, in de prijzen is gevallen. 
Ook het periodiek ‘De Dongebode’ heeft 
afgelopen jaar weer vanwege de prima artikelen 
veel belangstelling en bewondering gekregen 
zowel van leden als van instanties en personen 
buiten de Oudheidkundige Kring. 
 
Voor het jaar 2013 kondigde de voorzitter  
activiteiten van de Kring aan in het kader van de 
´800 jaar stadsfeesten´. 
De Kring start op 14 maart 2013 met het 
presenteren en aanbieden aan de 
Burgemeester van Geertruidenberg mevrouw 
Drs. W. van Hees, van het door de Kring uit te 
geven boekwerk ´Kleine Monumenten´ in 
Geertruidenberg, Raamsdonksveer en 
Raamsdonk.  Aan dit boek is vele jaren door 
vele Kringleden gewerkt. 
Op 29 juni 2013 is de opening van de door de 
Kring ingerichte Industriële Tentoonstelling in de 
Geertruidskerk  aan de Markt. 
Als laatste activiteit volgt dan op 19 september 
2013 de presentatie van de door de Kring 
vervaardigde digitale en dus via internet te 
bekijken, ´Canon van de geschiedenis van 
Geertruidenberg´.  
De locatie en tijdstip van deze presentatie 
worden later nog bekend gemaakt. 
Ook zal in samenwerking met het Regionaal 
Archief in Tilburg  nog een website gecreëerd 
worden met de titel ‘Geertruidenberg op de 
kaart’. Hierop kan via Google-maps kaarten 
allerlei informatie over de Monumenten in 
Geertruidenberg verkregen worden. Ook 
hierover zal nog nadere berichtgeving volgen. 
De voorzitter besloot zijn speech door iedereen 
een gezond en goed 2013 te wensen.  
 

 
 
Met dank aan onze gastheer en gastvrouwen.  
Foto’s: Jan Domenie 

http://www.oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl/
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Gehouden lezing: Zoutman en zijn tijdgenoten door Dhr. Jan Schulten  
 

 
Om enige indruk te krijgen van de tijd waarin 
Zoutman en tijdgenoten leefden wordt door  
Jan Schulten verteld hoe de  situatie was van voor en 
na de tijd waarin onze hoofdrol speler leefde. Dit om 
alle euforie die aan hem werden toegedacht enigszins 
te temperen.  
 

         
Johan Zoutman      Jan Hendrik Kinsbergen  Carel Hendrik Ver Heull 

 
Johan Arnold Zoutman (Reeuwijk, 10 mei 1724 – 
Den Haag, 7 mei 1793 was schout-bij-nacht van 
Holland en West-Friesland en bevelhebber van de 
Nederlandse vloot tijdens de Vierde Engels-
Nederlandse Oorlog. Hij trad op twaalfjarige leeftijd in 
dienst bij de Admiraliteit van Amsterdam. In 1742 was 
hij luitenant-ter-zee. Op 8 maart 1750 werd hij 
benoemd tot extra-ordinaris kapitein, op 19 mei 1760 
tot ordinaris kapitein. Op 22 juni 1779 werd hij titulair 
schout-bij-nacht. Hij is na zijn dood overdreven 
opgehemeld. Zoutman was getrouwd met Adriana 
Johanna van Heusden, dochter van de rentmeester 
van de prins van Oranje over het kwartier van 
Geertruidenberg. Vandaar dat hij na zijn overlijden 
werd bijgezet in het familiegraf in de Groote Kerk van 
Geertruidenberg. Hij heeft nooit in Geertruidenberg 
gewoond. 
Jan Hendrik van Kinsbergen, graaf van 
Doggersbank (Doesburg, 1 mei 1735 – Apeldoorn, 24 
mei 1819) was een Nederlandse zeeofficier, auteur 
en filantroop en heeft veel voor het onderwijs 
betekent. Van Kinsbergen behoorde tot een nieuwe 
generatie zeeofficieren die hun positie niet meer puur 
te danken hadden aan hun praktijkervaring of 
afkomst, maar ook aan een gedegen 
natuurwetenschappelijke ontwikkeling. Na een jeugd 
als soldaat liet Van Kinsbergen zich goed scholen en 
trad in dienst bij de Admiraliteit van Amsterdam. Hij 
was bevriend met Stadhouder Willem V en schreef 
een prijsvraag uit voor het volkslied, het huidige 
Wilhelmus. 
Carel Hendrik graaf Ver Huell (Doetinchem, 4 
februari 1764 – Parijs, 25 oktober 1845) was een 
Nederlands en later Frans vlootvoogd, admiraal, 
politicus. Hij stamde uit een Nederlandse 
patriciërsfamilie, maar dankte zijn Franse grafelijke 
titels aan Lodewijk Napoleon, koning van Holland en 
keizer Napoleon I. Vader was Q.M. Ver Huell, onder 
meer burgemeester van Doetinchem. Ver Huells 
moeder was Mevrouw J.E.A. Ver Huell- Barones van 
Rouwenoort. Enkele leden van de familie Ver Huell 
zijn door Koning Willem I in de Nederlandse 
adelstand verheven (met predikaat 
Jonkheer/Jonkvrouw). Deze geadelde tak stierf uit in 
1931. 
 
In die tijd was er de Republiek van de Verenigde 
Nederlanden. Statenbond zetelde in Den Haag en 

bestond uit de Staten generaal, met de Stadhouders 
(ambtenaren in dienst van de Statengeneraal) en 
daarnaast een Kapitein Generaal en een Admiraal 
Generaal.  
Tijdens de achttiende eeuw werd de Republiek van 
de Verenigde Nederlanden gekenmerkt door  de 
politieke en economische achteruitgang en er was 
een spanningsveld tussen de  Prinsgezinden versus 
Staatsgezinden en Prinsgezinden versus Patriotten.   
Benoemingsbevoegdheden lagen wel bij prins Willem 
V maar deze was een zwak figuur, geen dommerik 
doch moeilijk in omgang en met dit al werd het er niet 
beter op. 
 
Gedurende dezelfde tijd werd de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsoorlog  (1776 – 1783) gevoerd en 
Amsterdam voerde handel met de Amerikanen. 
Wapens en munitie werden naar de kolonie Sint 
Eustatius verscheept, waar ze vervolgens tot woede 
van de Engelsen aan de Amerikanen werden 
doorverkocht. Door de ontdekking van de Engelse, 
van een geheim af te sluiten verdrag tussen de 
Amerikaanse rebellen en de stad Amsterdam 
verklaarde zij de Republiek eenzijdig de oorlog. Mede 
hierdoor namen de Engelsen ook de Nederlandse 
kolonie Sint Eustatius in 1781 in. 
De Vierde Engelse Oorlog had meer een karakter van 
een Britse strafexpeditie, vanwege de "contrabande" 
naar de rebellen ten tijde van de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsoorlog. 
 
Slag bij de Doggersbank: 5 augustus 1781 

 
 
Op de Noordzee treffen een Nederlands en een Brits 
marine-eskader elkaar bij toeval. Het Nederlandse 
eskader onder bevel van schout-bij-nacht Johan 
Arnold Zoutman konvooieert een koopvaardijvloot, die 
is uitgevaren ondanks de Britse blokkade van de 
Nederlandse kust.  
Zoutman voer op de Erfprins, Ver Huell op de Argo en 
Van Kinsbergen op de Admiraal-generaal.  
De Britse oorlogsschepen onder leiding van 
viceadmiraal Hyde Parker begeleiden een retourvloot 
naar huis. Beide eskaders zonderen zich van de 
koopvaardijvloten af en scharen zich in linie, waarna 
de Britten als eersten het vuur openen. De 
Nederlanders vechten onverschrokken. Geen enkel 
schip strijkt de vlag. De Britten breken de strijd af, 
maar kunnen, zij het zwaar gehavend, de 
koopvaardijvloot huiswaarts begeleiden. Het 
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Nederlands konvooi is reeds naar de thuis.  
Het wordt door de Nederlanders opgeblazen als 
zijnde het een overwinning was, doch kan zijn taak 
niet uitvoeren, schepen escorteren naar de Oostzee. 
Saillant detail op de schepen was dat het dek, voor 
aanvang van de strijd werd bestrooid met zand om te 
voorkomen dat de bemanning uit gleed over de 
bloedplassen. Zoutman was tijdens de strijd in slechte 
conditie, hij had een ernstige vorm van jicht, hij was 
besluiteloos en werd daardoor ook wel zoutzak 
genoemd. Tijdens de slag is Van Kinsbergen één van 
de ‘helden van de Doggersbank’. Stadhouder Willem 
V eert de helden van de slag van de Doggerbank 
waarbij Zoutman een gouden eremedaille kreeg.  
 
Resultaat: Tactisch onbesliste slag; Britse 
strategische overwinning 
Strijdende partijen: Groot-Brittannië en Nederland 
Commandanten: Sir Hyde Parker, 5th Baronet (GB) 
en Johan Zoutman (NL) 
Troepensterkte: 7 Linieschepen in de vloot  GB: 
Berwick (70); Dolphin (44); Buffalo (60); Erfprins (54); 
Admiraal-Generaal (74); Fortitude (74); Princess 
Amalia (80);  7 Linieschepen in de vloot NL: Argo 
(40); Batavier (54); Preston (50); Bienfaisant (64) ; 
Piet Hein (54); Holland (64) 
Verliezen: 104 doden, 339 gewonden (GB) en 150 
doden, 400 gewonden (NL) 
Gevechtsduur: 3½ uur 
 
Ondertussen hadden de patriotten veel invloed 
gekregen in de Republiek. De woede van de 
bevolking over de neergang van de Republiek en de 
economische achteruitgang vond een uitweg in het 
patriottisme. Willem V en zijn familie zagen dit met 
lede ogen aan en voelden zich daarnaast bedreigd; In 

1785 vluchtten Willem V en Wilhelmina van Pruisen 
daarom naar Nijmegen. Daar verbleven zij enige 
jaren om de strijd tegen de patriotten voort te zetten. 
Wilhelmina van Pruisen een zus van de Pruisische 
koning, vertrok naar Den Haag om daar 
Oranjegezinden om zich heen te verzamelen en zo 
de macht terug te krijgen. Ze werd daar enige tijd 
vastgehouden door de patriotten. Hierop zond de 
koning van Pruisen in 1787 een leger naar de 
Republiek om de patriotten een les te leren. Voor dit 
ingrijpen moest wel worden betaald aan de Pruisische 
koning. (met dit geld werd de Brandenburgertoren 
gefinancierd). De patriotten waren niet opgewassen 
tegen de Pruisische militaire macht en gaven zich 
gewonnen. Hierop keerde Willem V met zijn gevolg 
terug naar Den Haag. De meest fanatieke 
patriotten,vestigden zich in de Zuidelijke Nederlanden 
en Frankrijk. Ondertussen was de Republiek ook 
internationaal volledig verzwakt en uitgespeeld. De 
bestuurders in Den Haag moesten luisteren naar 
Pruisen aan de ene kant en naar het machtige 
Engeland aan de overkant van de Noordzee aan de 
andere kant. Inmiddels stond de Republiek aan de 
vooravond van een ontwrichtende tijd: een 
overheersing van Frankrijk.  Met nog een aantal 
gebeurtenissen en jaartallen besloot Jan Schulten de 
boeiende lezing met een aantal feiten die bij 
menigeen onbekend waren. 
 
De lezing werd bezocht door 49 personen. 
 
Verslag: Cees Kerst 

 
Verschijnen van het boek ‘Kleine Monumenten’ op 13 maart a.s. 

 
Het initiatief om te komen tot 
een inventarisatie van kleine 
monumenten in de gemeente 
Geertruidenberg ontstond 
binnen de Oudheidkundige 
Kring ‘Geertruydenberghe’ in 
2002 op voorstel van 
voorzitter Jan van Gils. Veel 
leden van de kring gingen 
hiermee enthousiast aan de 
slag. Er werden objecten 

bekeken, gefotografeerd en bediscussieerd. 
Uiteindelijk leidde al dit werk ertoe dat Pauli 
Jense-Das, Peter van Brussel en Wim van 
Alphen in april 2012 een beschrijving afrondden 
van meer dan 150 bijzondere items in de kernen 
Geertruidenberg, Raamsdonksveer en 
Raamsdonk. Vervolgens ging Ans Spee 
hiermee aan de slag om er een samenhangend 
geheel van te maken, daarbij ondersteund door 
de redactieleden van ‘De Dongebode’, te weten 
Chris van den Heijkant, Arjan van Loon, Martin 
Robben en, voor een gedeelte, Jac Thijssen. 
Het uiteindelijke resultaat wordt op 13 maart a.s. 

gepresenteerd aan de burgemeester van 
Geertruidenberg, Mw. Willemijn van Hees. 
Wat is een ‘klein monument’? Deze simpele 
vraag leverde heel wat hoofdbrekens op. Wat 
valt er wel onder en wat niet? Kun je een object 
een ‘monument’ noemen of is het meer een 
‘bijzonderheid’? Hoe voorkomen we een 
allegaartje van allerlei bijeen geveegde zaken? 
Uiteindelijk kwam men tot een soort definitie, 
waaraan objecten moesten voldoen, wilden ze 
de titel ‘klein monument’ krijgen. Zo moesten ze 
daadwerkelijk aanwezig zijn op het moment van 
inventarisatie en uitwerking (peildatum 1 januari 
2013). Verdwenen voorwerpen of gebouwen, 
hoe belangrijk die ook waren voor de 
leefgemeenschap of de geschiedschrijving 
ervan, pasten niet in de opzet die de 
samenstellers voor ogen hadden. Ook moesten 
alle opgenomen zaken te zien zijn vanaf de 
openbare ruimte. Dus voorwerpen binnenshuis 
vervielen. De ouderdom diende minimaal veertig 
jaar te zijn. Voor bomen gold daarnaast het 
criterium van beeldbepalendheid. Aan alle 
objecten werd de eis gesteld dat ze een verhaal 
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over de lokale geschiedenis konden vertellen: 
niet alleen interessant als object op zich, maar 
het verhaal waarom het zich juist daar bevond, 
moest het belangrijkste zijn.  
Klein als fysiek klein? Of klein als onopvallend 
en daardoor bedreigd om vergeten te raken, 
ongeacht de grootte ervan? Beide betekenissen 
van klein dienden maatgevend te zijn. Dus 
zowel een speciaal steentje als een heel 
gebouw kon in principe in aanmerking komen. 
En wat doen we met zaken die al een 
monumentstatus hebben? In feite hoeven die 
niet nog eens benoemd te worden. Toch werd 
besloten om fysiek kleine objecten, die al Rijks- 
dan wel gemeentelijk monument waren, op te 
nemen, bijvoorbeeld de waterpompen in het 
centrum van Geertruidenberg. Datzelfde gold 
voor kenmerkende onderdelen van reeds 
geregistreerde monumentale gebouwen. Deze 
onderdelen kunnen worden gezien als 
zelfstandige objecten en vijf kregen daarom de 
status ‘klein monument’, bijvoorbeeld een 
specifieke gevelsteen of balkonversiering. 
Hoe kun je zoveel geografisch verspreid 
liggende objecten, met zoveel verschillende 
verschijningsvormen, aantrekkelijk presenteren? 
Ook hierover werd uitgebreid gediscussieerd. 
Uiteindelijk is gekozen voor een ordening op 
onderwerp, waarbij iedere rubriek een eigen 
kleur heeft gekregen. Nadeel hiervan is dat 
vlakbij elkaar liggende objecten niet bij elkaar 
beschreven staan. Daartegenover staat het 
voordeel dat de achtergrondinformatie als één 
verhaal verteld kan worden. Om het nadeel van 
versnippering te beperken, is bij een onderdeel 
door middel van een gekleurd vakje 
aangegeven dat meer details van datzelfde 
gebouw of diezelfde straat in een andere rubriek 
opgenomen zijn. Op de plattegronden is te zien 
waar de objecten zich bevinden en zo kan de 
lezer een eigen wandeling dan wel fietstocht 
samenstellen langs die zaken waarin men 
geïnteresseerd is. Tot slot voorziet een index op 
adres in een snelle opzoekmogelijkheid. 

Er is gestreefd naar een zo volledig mogelijke, 
brede benadering van het begrip ‘klein 
monument’. We beseffen dat we, ondanks de 
enorme inspanning van alle betrokkenen, 
wellicht zaken over het hoofd hebben gezien en 
dat de opsomming daardoor misschien niet 
helemaal volledig is. 
Tot slot nog een opmerking over de bij de 
objecten vermelde informatiebronnen. Er is 
gebruik gemaakt van geschreven bronnen. Over 
een aantal objecten konden echter geen of 
onvoldoende gegevens gevonden worden, maar 
kon wel mondelinge informatie verkregen 
worden. In dat geval staat alleen de naam van 
de informant, zonder verdere verduidelijking, als 
informatiebron genoemd. 
 

 
 

Het boek ‘Kleine Monumenten’ kan besteld 
worden door het ingevulde formulier op de 
achterzijde van deze ‘Mededelingen’ in te 
leveren bij of op te sturen aan Martin Robben en 
het bedrag van uw bestelling over te maken op 
het rekeningnummer van de OKG. 
Het bestuur is bijzonder trots op deze uigave en 
wenst u veel leesplezier. 

 
Werkgroep werkt enthousiast aan OKG tentoonstelling Industrieel erfgoed 
 
De Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
presenteert in de maanden juli en augustus a.s. 
zoals al aangekondigd, en inmiddels ook te 
lezen op www.geertruidenberg800jaar.nl, tijdens 
de zomeropenstelling van de Geertruidskerk a/d 
Elfhuizen een boeiende tentoonstelling over 
industrieel erfgoed van bedrijven en techniek. 
De werkgroep is al enige tijd enthousiast bezig 
foto’s, voorwerpen, verhalen en allerhande 
informatie bijeen te brengen en raakt steeds 
meer in de ban van de rol die industrie, bedrijf 
en techniek in de geschiedenis van 

Geertruidenberg heeft gespeeld. Van kleine 
bedrijfjes die in de loop van de jaren zijn 
verdwenen tot grote bedrijven die hier ooit 
waren gegrondvest en inmiddels naar elders zijn 
verplaatst of tot toonaangevende internationale 
bedrijven zijn uitgegroeid.  
Om maar enkele, in willekeurige volgorde te 
noemen: Gebroeders Speetjens, Blikslagerij 
Muizenberg, Scheepsmotorenfabriek, G. 
Broeders & Zoon Motorenfabriek, Bammens,  
Spyer Brothers & v.d. Vijver (‘de Juin’), de N.V. 
Beetwortefabriek (beter bekend als ‘de Suiker’),  

http://www.geertruidenberg800jaar.nl/
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Gebr. Tak uitgegroeid tot het toonaangevend 
Nederlof, Stoomsteenfabriek ‘De Donge’ van 
eigenaar Allard, Tegel- en Terrazzofabricage 
Thijssen,  Uitgeverij en Drukkerij Antoine v/h 
Horvers, Decoratief Aardewerkfabriek Decora 
en de T.U.B., N.V. PNEM,  Jo van der Sluys, De 
Poorter, Baarsen/Bollen overgenomen door 
Oudenallen, Tankfabriek Kooiman, De Necof, 
Harslijmfabriek Transicol, e.a.  Deze opsomming 
is verre van compleet. Het is de werkgroep al 
wel duidelijk dat nu al compleet zijn, een 
onmogelijke opgave is.  
Alles wat nu wordt bijeengebracht en straks op 
de tentoonstelling gepresenteerd, is nog maar 
een begin van een veel uitgebreidere en nooit 
eindigende geschiedenis. De tentoonstelling is 
vooral bedoeld als een aanzet om door te gaan 
met het vergaren en documenteren van de 
bedrijfsgebouwen, de bedrijfsterreinen, de 
producten, het personeel, kortom met alles en 
alle facetten van het bedrijf. Gewaardeerde 
medewerking hebben wij al van diverse zijden 
en personen gekregen, o.a. met het geven van 
interviews, het verstrekken van foto’s, 
historische papieren, bijzondere voorwerpen, 
producten, enz.  
Oproep van de werkgroep: Ook uw hulp is 
meer dan welkom. Heeft u bijvoorbeeld gewerkt 
voor een Bergs bedrijf, dan kunt u vast wel veel 
erover vertellen, dan heeft u vast nog wel foto’s 
of misschien ook wel tastbare voorwerpen van 
en uit het bedrijf afkomstig. We brengen u graag 
nu al op ideeën en gedachten en frissen uw 
geheugen nu al op. De tentoonstelling in juli en 
augustus zal ongetwijfeld voor u en de vele 
bezoekers een levendige inspiratiebron zijn om 
herinneringen op te halen, met ons daarover te 
praten en wellicht kunt u dit illustreren met 
foto’s, papieren, onderdelen, producten of 
andere materialen.  U bent van harte welkom. 
Wat zoeken wij: Om u voor nu al op een idee te 
brengen: wij zoeken een houten vat waarin de 
‘juin’ werd gezouten, een mand of juten zak 
waarin de ‘juin’ werd vervoerd van de 
thuiswerkers naar de fabriek. En ook een zinken 
vuilnisemmer fabricaat Bammens en zonen, 
sigarenbandjes of –kistjes van Sigarenfabriek 
Smolders of tegels die door tegelfabriek 
Thijssen zijn gemaakt, en die vandaag de dag 
nog her en der op de vloeren liggen (kijk maar 
eens naar de stoep voor het pand naast 
Cafetaria ‘De Driesprong’, hier liggen nog 
originele Thijssen tegels in de cement 
gevangen).  
Heeft u ideeën, suggesties of rechtstreeks 
materiaal dat u in bruikleen aan deze 
tentoonstelling wilt toevoegen, laat het ons gauw 
weten. Wij gaan zorgvuldig met uw voorwerpen 
om en bij alles wat wordt tentoongesteld, zullen 
wij, als u daarmee instemt,  uw naam 

vermelden.  Wij roepen u op om ons deelgenoot 
te maken van uw herinneringen, verhalen en 
wat u maar weet of heeft van alles wat met de 
bedrijven in de kern Geertruidenberg te maken 
heeft. U kunt naar keuze contact opnemen met  
Corrie van Wietmarschen, tel. 0162-513006,  
Jeanne Siemerink, tel. 0162- 512218 , Joke 
Serraris, tel.  0162-520963 en e-mail 
serraris@planet.nl.  U zult merken dat wij uw 
bijdrage koesteren en zeer waarderen. 
De foto’s geven alvast een voorproefje om uw 
belangstelling te wekken. 
 

 
 

Spyer Brothers ‘de Juin’ te Geertruidenberg uit 
de collectie van Mw. Joke Machielse – van Gils 
 

 
 

 
 

Familiefoto bij ‘de Juin’ met dank aan Mw. Joke 
Machielse – van Gils 
 

 
 

 
 

Tankfabriek aan de Donge te Geertruidenberg 
uit de fotocollectie van Dhr. Piet Vermeeren 

 

mailto:serraris@planet.nl
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DIVERS NIEUWS 
 
Ledenvaria 
Nieuwe leden: 
Mevr. C. Berkouer- van de Heide, 
Geertruidenberg  
Dhr. C. Eisenberger, Geertruidenberg 
 
Watersnood in ‘De Dongebode’  
In Raamsdonksveer heeft op 31 januari j.l. een 
geslaagde herdenking van de  Watersnood 
plaatsgevonden. De Oudheidkundige Kring 
‘Geertruydenberghe’ was tijdens deze 
herdenking ruim vertegenwoordigt. 
Alle 200 OKG-leden hebben de speciale 
‘Dongebode’ over de Watersnood ontvangen, 
een bewonderenswaardig themanummer dat 
samengesteld is door Ans Spee.   
 

 
 

In het huis-aan-huisblad ‘De Langstraat’ is in 
een artikel ruimschoots aandacht besteed aan 
het verschijnen van deze ‘Dongebode’. De extra 
editie kan ook door niet-leden worden besteld bij 
Chris van den Heijkant, secretaris OKG. 
 

Data en programma komende lezingen OKG 
21 maart: jaarvergadering met aansluitend 
lezing: Drs. V. Wikaart (Werkendam) “Nijet dan 
water ende wolcken” 
18 april: Prof. Dr. J. Swanenberg (Rosmalen) 
“De dialecten van Noord-Brabant” 
17 oktober: Dhr. C. Knoop (Made, lid van onze 
Kring): “De Linie van Den Hout” 
21 november: Dhr. Han Verschure (Dongen) 
“De Entree van de Reformatie in de Westelijke 
Langstraat”  
19 december: Onderwerp Schuttersgilden 
(spreker nog niet bekend) 
De lezingen zijn voor iedereen altijd gratis 
toegankelijk. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 
 
Gevraagd versterking Werkgroep lezingen 
Graag roept het bestuur belangstellende leden 
op die zich willen inzetten voor de organisatie 
van toekomstige lezingen. Wanneer u zich  nu al 
aanmeldt, kunt u, vanuit samenwerking met de 
huidige werkgroep, een fijne start maken. 
 
Gevraagd redacteur ‘Mededelingen’ 
‘Mededelingen’ verschijnt periodiek, meestal 
maandelijks, en wordt met veel plezier verzorgd 
door Mariëtte Verlaan. Zij wil graag de opmaak- 
en tekstwerkzaamheden (geleidelijk) overdragen 
aan een nieuwe redacteur. U kunt zich melden 
bij één van de bestuursleden. 
 
Sluitingsdatum kopij "Mededelingen" 
4 maart a.s.

 
Ontvangen tijdschriften in de periode juli 2012 t/m december 2012 Jaargang Nummer 

De Klok       Heemkunde kring Made       14     2-3 

De Mulder   Heemkunde kring  Gilze Rijen       33     125 

De Wazerwijen   Heemkunde kring  Dongen       32    125-126 

Engelbrecht van Nassau  Heemkunde kring Breda       31      3-4 

De Búrt  Heemkundekring Hooge en Lage Zwaluwe     2012    72-73 

Effe Lústere   Heemkunde kring Werkendam        21      59 

De Waterschans  Heemkunde kring Bergen op Zoom        42     3-4 

Met gansen trou  Heemkunde kring  Heusden e.o.        62     7 t/m 12 

De Koerier  Brab. Heem en Erfgoed Brabant     2012    54-55 

Holland  Historisch tijdschrift        44     1-2-3 

Immaterieel erfgoed          1     3-4 

Saillant   Stichting Menno van Coehoorn      2012     3-4 

Westerheem  Nederlandse Archeologie         61    4-5 

Zuidwesterheem   Archeologie Zuidwest Nederland         24   73-74 

Vitruvius  Vakblad voor erfgoed professionals           6      21 

Terra Cognita  Archeologische vereniging Land van Heusden en Altena      2012       29 

Archeologisch Magazine        2012    4-5 

InBrabant  tijdschrift van Erfgoed Brabant          3   4 t/m 6 

Rondzendverkeer van tijdschriften. 
Alle tijdschriften waarop de OKG is geabonneerd, kunnen door de leden op maandagavond tussen 19.30 en 22.00 uur in onze 
bibliotheek in ‘De Schattelijn’ gratis worden ingezien of geleend. Ook kunt U gratis deelnemen aan het rondzendverkeer. U 
meldt zich aan bij het secretariaat, onder vermelding van de titel(s) van het/de tijdschrift(en) die U zou willen ontvangen. Deze 
worden dan op Uw huisadres bezorgd. U wordt verzocht na 3 dagen, de tijdschriften zelf weer te bezorgen op het volgende op 
het tijdschrift vermelde adres. De tijdschriften keren uiteindelijk weer terug in de OKG bibliotheek. 
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