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Nieuwsbrief: maart 2014 

Dinsdag  18 maart 2014  aanvang: 19:30 uur                   Lezing door Han Verschure 
 

De bende van de Witte Veer 
  

Driehonderd jaar  geleden werden Brabant en ook andere delen van ons huidige vaderland 
onveilig gemaakt door “De bende van de Witte Veer”. Het was een grote groep zigeuners die in 
tenten en hutten van stro en riet woonden in het Ravensbos. Dat lag in Waspik, ’s Gravenmoer 
en Capelle. Dat waren toen nog Hollandse dorpen op de grens van Holland en Brabant. Voor 
de bende een gunstige plek, want als er een klopjacht werd gehouden, staken ze de grens naar 
Brabant over en daar had de Hollandse justitie niets te zeggen. 
Vanuit hun kamp in dat grensgebied zorgde de bende voor veel geweld, overlast, angst en 
talloze slapeloze nachten. Tot in de verre omgeving. Met bedelen, overvallen en diefstal 
scharrelden de leden van de bende de kost bij elkaar.  
Er waren in omliggende dorpen veel mensen die aan de aanwezigheid van de bende wat beleg 
op het dagelijks brood verdienden. Dat waren de helers en helpers die voor de bende 
onmisbaar waren. Het ging daarbij niet alleen om de arme bevolking, maar ook in 
dorpsbesturen zaten mensen die een graantje probeerden mee te pikken.  
  

Over de activiteiten van de bende en de bevolking, maar ook over de criminele processen die 
een aantal voormalige helers en helpers letterlijk de kop kostten, gaat Han Verschure een 
boeiend verhaal vertellen. Klinkende namen van bendeleden als Zwarte Johannes, Alewijn 
Aertappel, Blommerantje, Lucretia en Arcules Peldertje zorgen voor weinig verheffende 
taferelen. Ze waren belangrijke schakels in het criminele circuit. Hun daden roepen de nodige 
weerzin op, maar soms zal de toehoorder ook het nodige medeleven voelen met mensen die de 
galg niet meer kunnen ontlopen. 
Een vrolijke avond zal het niet worden en de kwalificatie “Wat een bende” zal in verschillende 
betekenissen op het verhaal van toepassing zijn.  
 

 

 
 
Bij de foto: 
 
Volgens hardnekkige overlevering zou dit de 
kop zijn van De Zwarte Johannes, een 
beruchte aanvoerder van de bende. Hij zit in 
de muur van een boerderij in ’s Gravenmoer, 
dicht bij hun voormalige kamp. 
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Overleden: 
 
Dhr. Hein Broks     Gilze 
Dhr. Ben Mulder     Gilze 
 

Wij mogen weer enkele nieuwe leden verwelkomen 
 
Dhr. Alex Metsaars  Rijen 
Dhr. Jan van Poppel  Gilze 
Dhr. Ad Klaassen  Rijen  
Mevr. Nel Nouwen-Keusters Renesse 
  
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m april 2014  
 
maandag   17 maart van 19:00 tot 21:00 uur 
maandag     24 maart van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag  25 maart van 13:00 tot 16:30 uur 
  
maandag    7 april  van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag      8 april  van 13:30 tot 16:30 uur 
maandag  14 april van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag    22 april van 13:30 tot 16:30 uur 
 
Om alvast te noteren: 
 

Woensdag 16 april om 19.30 uur, voor het eerst: Lezing in Rijen !! 
Plaats: De Boodschap Nassaulaan 62-64 Rijen 

 

De voordracht is deze keer ook toegankelijk voor niet-leden van de 
heemkring. Dus breng gerust familie, vrienden en kennissen mee.   

Onderwerp: de Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog begon honderd jaar geleden en 

eindigde in 1918. Spreker is Dr. Jan Schulten, oud-docent van de KMA in Breda.  

Met de moord op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk op 28 juni 1914 als uitgangspunt 

behandelt dr. Schulten het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende 

militaire operaties in West-Europa tot december 1914. 

In de voordracht, die hij met een power-pointpresentatie ondersteunt, besteedt hij aandacht aan 

de oorlogsverklaringen, de Duitse opmars door België en Noord-Frankrijk en de geallieerde 

reactie daarop, de inzet van het Engelse leger en de oorlogspropaganda. Hij sluit de voordracht 

af met een korte beschouwing over enkele oorlogsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog. 

Er komt dit jaar vast veel media-aandacht voor deze oorlog. Met deze voordracht geeft dr. 

Schulten  u meer inzicht in het verloop van WO I en dit maakt de publicaties en uitzendingen 

veel begrijpelijker. U bent van harte welkom! 

Bedrijfsbezoek 

Op woensdagmiddag 21 mei, van 14:00 uur tot 16:00 uur, brengen wij een bezoek aan 

Promens Rijen bv, een bedrijf in Rijen. Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

 


