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Nieuwsbrief nr.8, oktober 2018
Mededelingen:
Op uitnodiging van het bestuur van de Wojstap bezocht wethouder
Rein van Moorselaar op 12 september 2018 de Heemkamer voor
een kennismakingsoverleg met het bestuur.
Voorzitter Bart van Schijndel zette uiteen welke taken de Wojstap
zichzelf toedicht, de redenen van bestaan van een Heemkundekring.
Daarna kwamen de twee structurele problemen van de HKK ter
sprake:
a. De financiën: Sinds tenminste 8 jaar is er door de gemeente al
tenminste 8 jaar is er door de gemeente al geen
geen inflatiecorrectie toegepast op de subsidie.
De vereniging is steeds aan het zoeken naar en bezig met bezuinigingsmaatregelen. Giften hebben de afgelopen jaren de
vereniging financieel overeind moeten houden. En dat is dus een structureel probleem. Rein zal dit aspect meenemen in
volgende besprekingen binnen de gemeente.
b. De ruimte: Het bestuur is van mening dat we onze taken met de beschikbare ruimte niet goed kunnen uitvoeren. Bij lezingen
en bij educatieve werkzaamheden in onze ruimte, kunnen we amper of niet uit de voeten. Ook is er te weinig ruimte voor een
toegankelijke opslag van materialen en moeten we voor tentoonstellingen uitwijken naar de Museumboerderij.
Verder waren er nog enkele opmerkingen van kleinere orde, o.a. herstel jaarlijks overleg met de 3 HKK’s en de wethouder en
de onduidelijke werking van Muzelinck de opvolger van Cube (cultuur/educatie aanbod Bernheze). Rein neemt alles ter harte
en zal er werk van maken.

Archief:

D’n Afstam
Frans en Wim van Helvert waren twee broers (no. 6 en 7) uit het grote gezin (8 kinderen) van Johannes
van Helvert en Jacoba van Dooren uit Dinther.
Beide werden priester bij de Norbertijnen. En beide hadden belangstelling voor historie en met name die
van hun familie. Afzonderlijk en gezamenlijk stortten ze zich in de geschiedenis van de van Helvoirts,
van Helverts en van Helvoorts.
In de loop der tijd verzamelden ze een enorme hoeveelheid gegevens over hun voorvaderen en over de
tijden en omstandigheden waarin die leefden. Ook andere familieleden werden erbij betrokken en men
besloot alle handen ineen te slaan door een Stichting in het leven te roepen, genaamd d’n Afstam. Bij
deze Stichting werden alle gegevens en materialen ondergebracht en beheerd.
Het bestuur van de Stichting zit nu met het probleem van de continuïteit. De bestuursleden zijn oud, onder
de jongeren kennen ze niemand die de taken wil overnemen. Men is bang dat het levenswerk van de
Stichting (en daarmee de gegevens) verloren zal gaan.
Daarom brengen ze alles onder bij de Wojstap. Weliswaar zijn er vele niet-inwoners van Heeswijk,
Dinther en Loosbroek onder degenen die zijn beschreven, maar ook honderden inwoners van onze dorpen.

Lezing over de Motteburcht door Bas Aarts op 26 september 2018
Bas Aarts begon met een motteburcht zoals die rond 1100-1200 geweest zou kunnen zijn.
Heel toepasselijk begon hij daarna met ons kasteel en liet enkele tekeningen (plattegrond en gevel) zien van
architect G.v.d.Valk uit 1950. Hij vond het merkwaardig dat er enkele afgeschuinde vlakken op de hoeken
zaten. Ook het hoog gelegen binnenplein was voor hem een verrassing en wat is de betekenis van het
eilandje in de gracht. Bij nader onderzoek - toen er toch ijs op de gracht lag - bleek dat er volop puin en
dan voornamelijk baksteen van het kasteel in zat.
Bij de restauratie van de kelders rond 1983 heeft nauwelijks bouwhistorisch onderzoek plaats gevonden.
Gelukkig zijn er door hem en enkele anderen foto’s gemaakt, zodat er nog wat conclusies getrokken
konden worden.
In de tijd dat er nog geen bakstenen gemaakt werden is er naast het dure natuursteen (tufsteen) bij het kasteel ook veel oerijzersteen gebruikt.
Bij de opgravingen van het binnenplein voor de aanleg van een toiletgroep in 1994 kwamen een paar gemetselde poeren bloot.
De archeoloog Hans Janssen heeft daar onderzoek verricht. Hij kwam tot de voorzichtige ontdekking dat vanwege de vondst
van het vele oer-ijzersteen en de bijzondere ligging ervan, dat hier vroeger een motte-burcht moet hebben gestaan.
Het woord motte stamt waarschijnlijk af van het latijn, dat ophoging betekent.

Op het beroemde tapijt van Bayeux, ca 1068, staat
een afbeelding van een motte-burcht, welke
belegerd wordt.

In Kessel (L) staat een herrezen motteburcht, genaamd kasteel Keverberg

In Oostvoorne (Z) hebben ze een nieuwe bakstenen -burcht laten verrijzen

In Domburg ligt de burcht “Terra Maris”. Batenburg, dat nu een ruïne is, was ook een motte-burcht.
In ’s Heerenberg in Montferland is de grootste motte-burcht ( uit de 10e eeuw) nog te zien.
Eindhoven had de motte-burcht “Die Haghe” wat later klooster Mariënhage is geworden. In 1995 zijn daar de opgravingen
gedaan.
(tekst en foto’s Peter Kriele)

Rabobank clubkasactie: We kregen 153 stemmen met een totale waarde van € 612,-- bij deze actie waarvoor onze
hartelijke dank.

Woensdag 24 oktober foto/filmavond.
Vanwege de enorme belangstelling en plaatsgebrek in januari j.l.
herhalen we film van de mobilisatietijd en de fotopresentatie van
neringdoenden vroeger en nu uit onze kernen. Deze keer echter
met wat meer foto’s waarop personen te zien zijn. Ook zullen
Dinther en Loosbroek meer aandacht krijgen, Heeswijk dit keer
wat minder.
Aanvang 20.00 uur in de Heemkamer. Gratis toegang voor
iedereen met een maximum van 60 personen.

(Heemkamer ook elke woensdagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur)

