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ACHTEROM BIJ...

ANS VERMEIJDEN
NA IN DE VORIGE NIEUWSBRIEF EEN BEZOEK TE HEBBEN GEBRACHT AAN AAIKE
WECK IN DE DORPSTRAAT GAAN WE NU, OF LIEVER
IN 1973, ACHTEROM BIJ ANS VERMEIJDEN AAN DE
GRAAF VAN SOLMSWEG 65. DE FOTO’S KOMEN UIT DE
FAMILIECOLLECTIE.
Op afbeelding ➊ de achtergevel van het pand. In de
deuropening staan Ans Vermeijden en haar zoon Jaap
ergens naar te kijken. Verder zien we dochter Gebke
hond Katja in bedwang houden. Op de voorgrond zit
dorpsgenoot Roelof Jan van Zeelst op de dwarsspijl van
de schoorsteun van een huishoudtrap, voor hem ligt
een hockeystick. Hij heeft geen aandacht voor wat hem
boven het hoofd hangt, maar kijkt recht in de lens van
de voor ons onzichtbare fotograaf, wiens anonimiteit
verderop zal worden opgeheven. Op de vijfde trede van
de trap bukt beeldvanger Jan Kurvers zich naar de zoeker van zijn fotocamera toe, maar niet met de bedoeling
Roelofs rug te fotograferen.
Dit type camera, vermoedelijk een Hasselblad, had een
zoeker aan de bovenkant, de lens ervan is gericht op de
achterzijde van de tuin. Jan was werkzaam bij Kodak, de
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firma van de bekende filmrolletjes, en was altijd bereid
voor een speciale gelegenheid een mooie fotoreportage
te maken. Bovendien verzorgde hij zelf het ontwikkelen
en afdrukken! Tenslotte een voor die tijd typische meisjesfiets, met terugtraprem en zonder versnellingen, en
een raadselachtig karretje (misschien de voorloper van
het “hondje”) naast de trap.
Deze keer ➋ deed T.O.G. een beroep op Kurvers kunde
en kunsten. Muziekvereniging Tot Onderling Genoegen
bestond uit een fanfare en een drumband, en wist onder
de bezielende leiding van Bert de Bie (1932-2002) in de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vele prijzen
te winnen. Tegenwoordig heet de vereniging Muziek
Collectief Engelen. De tuin grenst aan de Terp en de
Achterstraat. Op de achtergrond is nog het dak en de
toren van de Protestantse Kerk aan de Kerkhof te zien.
Bloesem en bloeiende narcissen zorgden voor een mooi
decor voor het fraai geüniformeerde gezelschap van
witgerokte dames en zwartgebroekte heren: het is lente.
Links naast de jongen met de Terpersvlag is de mascotte
zichtbaar, maar niet scherp genoeg om uit te maken of
het een pop is in een buggy, een vaandeltje of…

➋ Kaartje met de Hediksche Maas.

➊ Infobord over het Damblok in Hedikhuizen,
waar je niet zo maar langs loopt!

DE TIJD DIE VRIJKWAM DOOR HET NIETREIZEN VANWEGE CORONA HEEFT ME DE
GELEGENHEID GEGEVEN OM MIJN OMGEVING WAT
BETER TE LEREN KENNEN. IK BEN HIER EEN MEERVOUDIGE EXOOT: IN BELGIË GEBOREN EN GETOGEN,
EN NA VEEL OMZWERVINGEN EEN TIJD IN HEDEL
WOONACHTIG GEWEEST, EN SINDS 2017 IN DE HAVERLEIJ.

➊ De fotograaf gekiekt door Henk Vermeijden.

➋ T.O.G. gekiekt: uiterst rechts staat Bert de Bie

Wellicht vanwege de blik van de buitenstaander zijn
de avonturen van de Maas in de buurt me bijzonder
gaan fascineren. De fascinatie is geleidelijk ontstaan.
Al hardlopend door ons mooie rivierenland realiseerde
ik me meer dan eens dat de dijk vaak erg ver van de
rivier ligt. Dat is bijvoorbeeld het geval in Hedel. Na wat
speurwerk kwam ik te weten dat de Maas daar vroeger
een mooie bocht maakte en dat die is rechtgetrokken
aan het eind van de 19de eeuw. De oude dijk ligt er
echter nog steeds, en de kleine haven blijkt een restant
van een Maasmeander. Als je het gaat herkennen, zie
je overal op de kaart restanten van oude Maaskronkels:
overduidelijk in Alem, dat vroeger een Brabants dorp

was, verbonden met Maren-Kessel. Dichter bij huis, in
Hedikhuizen, getuigt het Damblok (aangegeven door
een informatiebord ➊ op het fietspad op de Maasdijk)
van de grondige ingreep van de paters van Berne (die
toen in Bern gehuisvest waren, dat nog niet door de
Bergse Maas was gescheiden van Herpt).
Omstreeks 1273 leidden zij de Maas, die vroeger
doorliep richting Heusden, naar het Noorden, waar ze
vanaf dat moment uitmondde in de Waal. Het water dat
overbleef in de oorspronkelijke loop van de Maas werd
tot “Oude Maas(je)”. In 1904 is dit weer teniet gedaan
met de aanleg van de Bergse Maas: de door de paters
omgelegde Maas verwerd tot “dode Maasarm”.
De mens blijft met het water spelen. Langs de nieuwe
dijk in Hedikhuizen, vlakbij het Damblok, kun je op dit
ogenblik heel goed zien, waar de (nu afgedamde) Maas
liep, omdat het er pas gemaaid is.
Op het stuk tussen Hedikhuizen en Heusden, maar ook
verderop, tot bij de oude monding van de Maas nabij
Hellevoetsluis, vindt men talrijke prachtig meanderende
“Oude Maasjes”. Vooral die Oude Maasjes zijn me gaan

fascineren. In de eerste Coronadagen heb ik talrijke
loopjes en fietstochten gemaakt om de loop van die
Maasjes te traceren, vaak met behulp van Google Maps.
Ook topotijdreis.nl is een heel nuttige website in dit verband. Ik heb toen zelfs een aparte facebook pagina gemaakt “Op zoek naar de Maas” (www.facebook.com/Opzoek-naar-de-Maas-105052884561135). Daarop deel ik
allerlei foto’s en tekstjes van mijn Maasverkenningen.

COLUMN
PLEK ZAT? (2)

Nog steeds trek ik af en toe naar Hedikhuizen, waar
bijzonder veel Maasgeschiedenis is. Er is nog een stukje
Oude Maas (Hediksche Maas ➋) te zien, bij haar eeuwenoude “Hoge Maasdijk”.
In het nabijgelegen Haarsteeg was zelfs een tijd een
haven (waar nu de schaatsbaan is). Als je goed kijkt zie
je in Hedikhuizen nog de sporen van de sluis die er tot
in de jaren 1960 nog was. Ook in Luttelherpt is nog een
mooi stukje Oude Maas. ➌
Toen mijn fascinatie voor de Maas enige bestuursleden
van Angrisa ter ore kwam, werd me gevraagd om iets
voor de Nieuwsbrief te schrijven. Het moest echter wel
een verband hebben met Engelen. Dat was een uitdaging, want Engelen ligt eigenlijk niet aan de Maas.

WILTON DESMENSE
Van die anderhalve meter zijn we voorlopig nog niet
af. Daarom beperk ik mij in deze column opnieuw tot
een nostalgisch plaatje uit beter tijden. De foto sluit
mooi aan bij het “Achterom bij …”-verhaal elders in
deze Nieuwsbrief. Hij is namelijk genomen in 1887 in
dezelfde achtertuin, die van de protestantse pastorie, huidig adres Graaf van Solmsweg 65. In 1965 is
het pand verkocht aan … de heer en mevrouw Henk
en Ans Vermeijden.
Vanaf 1641 hebben er maar liefst 34 dominees gewoond! Dominee Willem Jacob Oudegeest (1799-1888)
en zijn vrouw Maria Snel (1803-1888) vierden
hier op 10 mei hun diamanten huwelijksfeest, voor
welke gelegenheid twee heren zelfs een hoge zijden
hadden opgezet en geen dame niet goedgemutst was.
Over het pand zijn vele wetenswaardigheden te lezen in
deel 7 van de reeks Bossche Pracht uit 2002. Het hoge
huis op de achtergrond, waarvan het raam op de eerste
verdieping goed zichtbaar is, staat aan De Terp 2.

➌ Het Oude Maasje.
In Nieuwsbrief 25 leest u, hoe Lieve deze uitdaging
heeft aangepakt.
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We meldden het onlangs al op de internetside van
Angrisa: Jan de Schatzoeker is voor ons met metaaldetector op pad geweest. Hij zocht naar granaatrestanten van de vreselijke beschieting op 29 oktober 1944 en
was succesvol. Maar hij bracht ook nog enkele andere
interessante vondsten mee.

➑➒ Granaatresten van verschillende legering van de
beschieting op 29 okt. 1944 met daarop nog zichtbaar letters en cijfers die de fabrikant en productiedatum aangeven, gevonden tussen De Woerd
en het kerkhof.

Hier een overzicht:

➊ Een aardewerkscherf van terra sigillata uit de 1e

➋
➌
➍
➎
➏
➐

eeuw na Chr., gevonden op de nieuw ontdekte nederzetting in de Henriettewaard.
Rond bronzen plaatje, gevonden op dezelfde
locatie.
Musketkogel, wellicht ± 1800, gevonden tussen
De Woerd en het kerkhof.
Musketkogel, wellicht ± 1600, gevonden in
hetzelfde gebied.
Vuursteen, in lood gevat, van een musketgeweer
1550 - 1850, idem.
Knoopje van de Republique Francaise ± 1800, idem.
Bandelier-embleem van een musketier, wellicht
een huurling van het Engelse York Rangers regiment, ± 1795, gevonden op het kwartier van Solms.

➊ Geomorfologische kaart

Hedikhuizen en de Geldersche Waarden

OP ZOEK NAAR DE MAAS,
IN ENGELEN EN DAARBUITEN (DEEL 2)

hoog kwam. Het aanliggende weiland liep onder en er
ontstond zo een tweede bedding. De “Beerse overlaat”
begon in de buurt van Cuyk en kwam tot ongeveer waar
nu de Haverleij is. ➋ Engelen, dat op een terp ligt, bleef
daarbij droog. Bij Bokhoven begon een nieuwe overlaat,
verder richting het westen.

LIEVE TEUGELS

IN NIEUWSBRIEF 24 SCHREEF IK OVER
MIJN BAND MET DE MAAS, AL DAN NIET
HARDLOPEND. IN DIT VERVOLG VERBIND IK ENGELEN
MET DE RIVIER.
Met de toevoeging van de Haverleij is dat voor een kort
stukje Maas wel het geval. Maar op het stukje Maas tussen de Haverleij en Bokhoven lijkt nou net niets bijzonders met de Maas gebeurd te zijn: men heeft de bocht
tussen Hedel en Bokhoven zelfs intact gelaten! Echter,
ik ving geruchten op dat het Engelermeer iets met de
Maas te maken zou hebben. Het zou een oude tak van de
Maas zijn. Een geomorfologische kaart ➊ bevestigt dat,
want aan de noordelijke kant van het Engelermeer geeft
deze aan dat het om een strookje oude rivierbedding gaat
(op de geomorfologische kaart het grijsblauwe strookje
2R11; op de nieuwe kaart het groene stuk). Spannend.

➋ De “Beerse overlaat”
➌ De Hedikhuizense Maas tussen

Het is heel goed mogelijk dat bij het huidige Engelermeer de Maas af en toe gestroomd heeft, wanneer zij
veel water aanbracht. Totdat de Maas bedijkt werd, rond
het jaar 1000, stroomde zij vrijelijk door het landschap.
Als er meer water was, dan was zij breder, met zijtakken, en als er minder water was, dan trok zij zich terug
in een smallere bedding. Pas toen er dijken kwamen,
begon het probleem van de overstromingen. Voor die
tijd was het een normaal verschijnsel dat er overal
water kon zijn.
Dus dat de Maas helemaal tot het Engelermeer kwam
vóór de bedijking in de vroege Middeleeuwen, is niet
uit te sluiten. En later kwam ze nog geregeld in de
buurt. Tot het begin van de twintigste eeuw bestond
er een systeem van “overlaten”. Hierbij liet men de
Maas gedoseerd overstromen, wanneer het water te

Na veel speurwerk en contact met specialisten kwam
ik erachter dat vrijwel alles wat ik had ontdekt over
het Engelermeer en de rest van de Maas, al uitvoerig
is beschreven in een boek van Bert van Opzeeland, van
Onsenoort. Het boek heet “De Maas is om”, wat verwijst
naar de overlaten: als men de sluis opentrok om de

Maas in de overlaat te laten, zei men dat de Maas “om”
ging. Ik ben op de koffie gegaan bij Bert en heb van hem
voor een vriendenprijs een exemplaar overgenomen van
het boek, dat niet meer in druk is. Een aanrader voor
ieder die net als ik geïntrigeerd is door de Maas.
In dat boek trof ik nog een leuk weetje in verband met
Engelen aan. De naam van de weg “de Omloop”, die
voor een stuk op Engelens grondgebied ligt, komt van
het “omlopen” dat de bewoners van Bokhoven moesten
doen, wanneer zij naar Hedikhuizen wilden. Deze “omloop” liep over een “natuurlijk hogere rug die aan de
binnenbocht van de Hedikhuizense Maas is ontstaan” ➌.

27 jaar geleden werd op
27 december deze luchtfoto
gemaakt. Nog geen Slot,
golfbaan en Plus te bekennen!
(bron: beeldbank.rws.nl)

