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Lezing in ServiceResidentie Molewijck op 21 november 20 uur
Presentatie van het Jaarboek "Straet en Vaert" 2012 op 10 november
"Groen van toen" op Loonse Open Monumentendag
Boek "Moerenburg in veelvoud"
Tilburgs erfgoed uit de wederopbouwperiode
De wonderlijke geschiedenis van Baarle-Hertog/Nassau
Schenkingen aan onze heemkundekring
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Woensdagavond 31 oktober 19.30 uur lezing in Café Brasserie De Kiosk

Hendrik Verhees en Loon op Zand
De meeste mensen kennen Hendrik Verhees
(1744-1813) vooral als landmeter en kaartenmaker. Die bekendheid dankt hij vooral aan de
grote Meierijkaart die hij maakte en die hij in
1797 zelf uitgaf en die tot 1870 als wandkaart in
druk bleef.

als landmeter maakte hij een
grote en zeer gedetailleerde
kaart van de heerlijkheid Loon
op Zand.
Die kaart is weliswaar zoek,
maar dankzij een foto (op
glasplaatnegatief) uit 19201930 kunnen we daar toch
nog over beschikken. J.B.
Verheijen, rentmeester van de vorst van SalmSalm die heer van Loon op Zand was, was net als
Verhees lid van de vergadering van representanten
van Brabant.

Verhees maakte ook andere kaarten van kleinere
gebieden en gebiedjes in Noord-Brabant. Maar behalve landmeter was Verhees ook architect, aannemer, waterstaatkundige en – minstens zo belangrijk
– bestuurder. Als geïnteresseerde in bouwkunde
maakte hij tijdens zijn reizen door het hele land
(maar vooral in Noord-Brabant) tekeningen van
kerken die hij voorzag van een kort commentaar
en soms een plattegrond. Dat schetsenboek werd
pas in 1975 uitgegeven en is nu een belangrijke
bron van informatie over oude en nu soms verdwenen kerken. Als bestuurder
was hij lid van de vergadering van representanten van
Brabant en als zodanig betrokken bij de oprichting van
de Provincie Noord-Brabant.

In de lezing worden door ons lid Lauran Toorians  
beide ‘aspecten’ van Verhees belicht: eerst zijn
levensloop als duizendpoot in het algemeen en
daarna meer specifiek zijn activiteiten in Loon op
Zand.□
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Hendrik Verhees woonde
zijn hele leven in Boxtel,
maar hij liet ook in Loon op
Zand zijn sporen na. Het
meest zichtbaar is dat in het Witte Kasteel dat zijn
huidige gedaante kreeg naar een ontwerp van architect Stevens en met Verhees als aannemer/
bouwer. Als aannemer verzorgde Verhees ook een
grondige restauratie van de Loonse kerktoren en
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Uitreiking van de 32e editie Straet & Vaert en presentatie nieuwe
fotocollecties
De uitgave van ons Jaarboek Straet en Vaert
van 2012 wordt op zaterdag 10 november van
13.30 tot 16.30 uur feestelijk ten doop gehouden in Café Brasserie De Kiosk, Oranjeplein
28a, te Loon op Zand.
Jan Vera, een van de schrijvers en lid van de redactie, zal het nieuwe Jaarboek presenteren. Daarna
zal het eerste exemplaar worden overhandigd aan
de heer Chris Nijkamp, een van de laatste directeuren van lederfabriek Hollandia.
De leden van onze heemkundekring die op deze
middag aanwezig zijn kunnen meteen de nieuwe
editie van Straet & Vaert in ontvangst nemen. Het
is voor de bezorgers uiteraard erg prettig als vele
leden van deze mogelijkheid gebruik maken!

Nieuwe foto's
Tevens presenteert de heemkundekring op deze
middag een tweetal collecties van nieuw ontvangen foto’s.
De eerste serie foto’s heeft betrekking op een artikel in het nieuwe Jaarboek van Tiny van IerselBrouwers over de Stichting Loonse Natuurverkenners vanaf 1971.

Woensdag 21 november 2012

De tweede serie betreft een unieke collectie foto’s
en documenten van de fraters van Tilburg, die te
maken hebben met de jongensschool Sint Emilius
uit Loon op Zand in de jaren vijftig. Veel mannen uit
Loon op Zand zullen zich op de foto’s herkennen.
De moeite waard om deze te aanschouwen!
Er zijn ook foto’s aanwezig waarvan de kring niet
weet welke mensen er op staan. Wij vragen de inwoners van Loon op Zand ons hierbij te helpen. De
bijeenkomst op zaterdag 10 november is dus geen
besloten bijeenkomst voor leden van de heemkundekring, maar iedereen die interesse heeft is hartelijk welkom.
Bovendien is ons bestuur dan in de gelegenheid
om u verder in te lichten over de activiteiten van de
heemkundekring nu en in de nabije toekomst. Op
De Dag Van Loon bleek daarvoor veel interesse te
zijn, maar door de drukte hebben we niet iedereen
goed te woord kunnen staan.
Namens het bestuur hoop ik dat wij veel mensen
op deze middag mogen begroeten.
André van Rijswoud, voorzitter

ServiceResidentie Molenwijck 		

Aanvang 20.00 uur

Tachtigjarige Oorlog op de grens tussen Holland en Brabant
De najaarslezing in ServiceResidentie Molenwijck, die ieder jaar georganiseerd wordt door
onze heemkundekring, zal dit jaar gegeven
worden door Han Verschure uit Waspik. Hij zal
ons op deze avond mee terugnemen naar het
leven en werken van onze voorouders in een
moeilijke periode: De Tachtigjarige Oorlog.
Wat zich in deze jaren in onze streken afspeelde
is eigenlijk meer dan mensen konden verdragen.
Het gaat nou eens niet alleen over legerleiders en
koningen, maar over gewone mensen die zich met
onvoorstelbare inspanningen probeerden staande
te houden. Natuurlijk zal de oorlog in die periode
uitgebreid besproken worden met alle ellende van
dien. Toen de streken in het zuiden nog in handen
waren van de Spaanse koning en het noorden daar
tegen in opstand was gekomen, werd de situatie uiterst gevaarlijk. Dat zal in de loop van de lezing ook
op allerlei manieren blijken. Plunderingen, inkwartieringen, dubbele belastingen en ontvoeringen
maakten het leven praktisch onmogelijk. Vluchten
was geregeld de enige oplossing die mensen zagen.
Maar ook het gewone leven komt verrassend helder in beeld: de manier van werken van mensen,

de jacht op wolven, smokkelroutes, armenzorg en
niet te vergeten de vaak beklemmende situatie op
godsdienstig gebied.

Gijzeling
Een belangrijk fragment gaat over een langdurige
gijzeling van inwoners uit het grensgebied. De gijzelaars zitten zeven maanden vast in het Kasteel
van Loon op Zand en van daaruit wordt de actie
ook geregeld. Vanuit bronnenmateriaal is het verloop van die gijzeling (tussen oktober 1624 en mei
1625), met alle nare consequenties vandien, op de
voet te volgen.
Han Verschure besteedde negen jaar aan een onderzoek naar de gang van zaken in die woelige
tijd in onze omgeving. Dat resulteerde in het boek:
“Overleven buiten de Hollandse Tuin”. U mag erop
rekenen dat hij in een boeiend verhaal de gang van
zaken tijdens de Tachtigjarige Oorlog in onze contreien bespreekt.
Leden en gezinsleden van onze heemkundekring
zijn op deze avond uiteraard welkom.
André van Rijswoud, voorzitter

“Groen van Toen”-wandelingen op Open Monumentendag groot succes
Met wandelingen door Plantloon en
Het Loonsche Land haakten de heemkundekringen De Ketsheuvel en Loon
op ’t Sandt in op het landelijke thema
van Open Monumentendag, namelijk
“Groen van Toen”.
Op zaterdag 8 september, om 10.00 uur,
waren er zo’n veertig mensen verzameld
op het parkeerterrein bij de Galgenwiel.
Onder de deskundige leiding van Ad Engel
maakten zij een 2,5 uur durende rondwandeling over het landgoed Plantloon. Zij kregen daarbij uitleg over de waterstaatkundige betekenis van het gebied, de turfvaart
en de boerderijen die op het landgoed zijn
gelegen.
’s Middags om 13.30 uur verzamelden
een vijftigtal mensen zich bij café De
Efteling alwaar zij onder leiding van Ivo
Südmeier een wandeling maakten over
Het Loonsche Land, bij de lokale bevolking beter bekend als het landgoed van
Mombers. De aanwezigen kregen onder
meer uitleg over de historie van het landgoed en de plannen van De Efteling om
het gebied om te vormen naar de toestand uit de periode rond 1850.
Al met al kan gesproken worden van
twee geslaagde wandelingen.□

Moerenburg in veelvoud, een historische buitenplaats herleeft
‘Moerenburg in veelvoud, een historische buitenplaats in Tilburg herleeft’ is een uitgave van
de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. Het boek (88 pagina’s, veel foto’s) werd
op 9 september j.l. gepresenteerd. Guido van
den Eynde en Lauran Toorians voerden de redactie. Zij en vijf anderen schreven de tekst.
Het boek kost in de winkel € 12,50.
In het Brabants Dagblad stond op 7 september
2012 een uitvoerig artikel van Ben Ackermans over
dit boek over het gebied aan de oostrand van Tilburg met zijn rijke geschiedenis. Daaraan ontlenen
wij het volgende:
Moerenburg heeft zijn naam geleend van de omgrachte boerenwoning die aan de rand van het dal
van de Leij werd neergezet, ergens in de veertiende
eeuw. In 1750 werd deze gesloopt en daarna vergeten. De resten van deze hoeve zijn weer tevoorschijn komen, toen in 2005 op het terrein van de
waterzuivering een nieuw filterbekken werd aangelegd. Zeven jaar later staat er op de bewuste plek

een driedimensionale stalen reconstructie van dit
uiteindelijk voorname huis met tuin en boomgaard.
Het echte restant van dit Huize Moerenburg is weer
toegedekt, evenals wat achterbleef van eerdere
bewoners die in het gebied hun domicilie zochten.
Vanaf 12.000 voor Christus via steen- en bronstijd
en Romeinen naar Middeleeuwen en verder; de
sporen zitten ergens op die dekzandrug tussen de
Heuvel in Tilburg en Oisterwijk nog in de grond.
‘Moerenburg in veelvoud’ vertelt deze geschiedenis en ook de grote rol die de Abdij van Tongerlo
in Tilburg had. Als eigenaar van Huize Moerenburg
stationeerde ze er tweeënhalve eeuw lang de pastoors van Tilburg en Enschot. De pastorie bleef ook
boerenbedrijf. Ook woonde er eens een hoge militair Philippe Claude de St. Amant. Hij maakte er
de deftige buitenplaats van, die op een inmiddels
lokaal beroemd schilderij uit 1700 – inspiratiebron
voor de ‘herbouw’ - te zien is. Nog beroemder zijn
de natuurstenen leeuwen die bewaard zijn gebleven. Tot 1960 prijkten ze nog naast een inrijpoort
van een woonhuis in de Heuvelstraat.□

Monumentennieuws uit onze eigen omgeving
Tilburg
In de krant van 6 augustus was te lezen, dat heemkundekring “Tilborch” met de Stichting Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging “Heemschut
de politiek in deze stad probeert te bewegen om
tien gebouwen uit de z.g. wederopbouwperiode
(1945-1965) op de monumentenlijst te plaatsen.
Daarbij zijn o.a. het ABN-Amro-gebouw aan de
Spoorlaan/hoek Heuvel, het station, het fraterhuis
aan de Kruisvaarderstraat, de kapel O.L. Vrouw ter
Nood achter Perry Sport, de Maranathakerk aan de
Cobbenhagenlaan en de flats aan de Johan van
Zantenstraat.

lerlei landje-pik op kleine schaal rond het Kempische dorp. Het eeuwenlange gekonkel heeft wel
een uniek plaatsje opgeleverd. Grenzen lopen er
vaak dwars door huizen. Vroeger, als je in café ‘t
Hoekske op het biljart een goede carambole stootte, ging de speelbal wel drie keer de grens over. Tegenwoordig is in dat pand een Zeeman-filiaal, waar
de onderbroeken in België hangen en de klant in
Nederland afrekent. Of andersom, dat weet ik eigenlijk niet zeker.
Eigenlijk is Baarle een gewoon dorp, waar toevallig
allemaal rare grenzen doorheen lopen. In de achttiende en negentiende eeuw is meerdere malen
geprobeerd door uitruil die gekke situatie ongedaan te maken. Dat is niet gelukt. En dat is maar
goed ook, anders was er nooit een Amerikaanse
toerist op afgekomen.
Monumentje 27-7-2012

Baarle-Nassau/Hertog
Nederland heeft samen met België de eerste plek
gehaald op een internationaal lijstje. Een Amerikaanse website heeft Baarle-Nassau/-Hertog uitgeroepen tot het "stomste ding dat ooit gedaan is
met een grens". De redactie vindt het suffer dan
bijvoorbeeld de muur tussen de VS en Mexico, die
op sommige plekken ten onrechte dwars door tuinen en akkers van burgers loopt.

Schenkingen
Onze heemkundekring ontving in dank van:
• Emile van Beers: bidprentjes;
• Riet v.d. Ven-Schellen: geboorteprentjes, devotieprentjes, oude overschrijvingsbiljetten, ansichtkaarten en taalschrift lagere school; .
• Ad Schellen: Handboek Kath. Soldaat 1948, 225
jaar Gilde St. Ambrosius(2009), Geschiedenis
van Eeuwen van St. Jan Loon op Zand (1979);
• Annie Hamers: o.a. bidprentjes, ansichtkaarten
Rode Kruis, donormapje, speld 50x bloed geven foto’s, o.a. buurtfeest 12 1/2 jaar v. Immerseelstraat,
rekening Concordia over hypotheek jaren 60;
• familie van Rooij-de Groot: mappen met bidprentjes en andere familiedocumenten en stamboomgegevens, schitterend geordend;
• Ad van der Aa: fotoserie van de restauratie in
1985-1986 van het orgel van de Loonse kerk;
• Mevr. Van Breugel: boodschappenlijstje van 30
januari 1959;
• Pieter van Breugel: ca.100 dia’s, 2 videobanden,
vaan, sjaaltjes en nog wat archief van de Loonse
Natuurverkenners;
• Jack Coomans: Straet & Vaert 1994, 1996 en
1997;
• An van Lier: Ondersteek en een drinkkopje voor
zieken;
• Djuurd Kamerbeek: artikel in verband met museum Van Loon in Amsterdam;
• Marjolein Derks-van Rooij uit Tilburg: Brieven uit
1947 van Piet van Rooij, soldaat in Indonesie,
foto’s van familie Van Rooij, tekening en bestek
van landarbeiderswoning Kerkstraat 52 voor G.
van Rooij, door architect van Opstal, condoleanceregister echtpaar Johannes en Johanna van
Rooij- de Groot;
• Kees van Mosselveld: DVD ansichtkaarten
Kaatsheuvel en bidprentjes.□

De vreemde situatie van Baarle bestaat al sinds tijden toen begrippen als ‘Nederland’ en ‘België’ nog
bedacht moesten worden. Dat maakt het eigenlijk
verder niet zo bijzondere dorp in de Kempen een
apart stuk erfgoed. Het is een Belgische enclave
in Nederland, met daarin weer Nederlandse exclaves. Daarin zijn weer Belgische enclaves te vinden.
Het effect is een vreemde lappendeken met Belgische en Nederlandse stukjes. Dat is ontstaan in de
twaalfde eeuw, toen de Brabantse hertog Jan een
mooi stukje Realpolitik voerde. Hij gaf de Heer van
Breda, een zekere Godfried, wat stukjes grond in
het dorp. Zo probeerde de hertog de heer te vriend
te houden. Jan was bang voor Dirk, die de baas
was in Holland en zijn gebied naar het zuiden wilde
uitbreiden. Godfried moest daarom per se geen
vriendjes met Dirk worden. Heel vrijgevig was Jan
echter niet. De allerbeste stukjes binnen de stukjes
hield hij lekker zelf. De abdij van Thorn had verderop ook nog wat stukjes in en rond het dorp in
bezit en zo werd het lekker ingewikkeld. Breda en
Thorn werden eeuwen later Nederland en het hertogdom Brabant werd later België, Noord-Brabant
uitgezonderd, anders was de hele situatie niet zo
ingewikkeld geweest.
Het Duitse geslacht von Nassau was eeuwenlang
de Heer van Breda. Vandaar de huidige namen: het
Baarle van de Hertog en het Baarle van de Nassaus. Dat het met die Nassau-familie helemaal
goed gekomen is sinds telg Willem de titel Prins
van Oranje erbij kreeg, is weer een ander verhaal.
Hertog Jan hield de beste stukken zelf.
Al het gedoe luidde een lange periode in van al4

