
deroiddagwerd'eenrondganggenaaktdoorhetZeeursnusolur'
Uaarschllclerijengmeubels,cttineeeporce}ein,Delftsaarde-
werk en fqlk1or"--'in een 18d.e eeuws patrici€rshuis, verder
curiosa in het ,tcabinet van rariteiten", de indruk gaven van

de verschiLlende gebiedenr vaarnaar de belangstelling van de

zeeuwee verzanela;.rg tn tte l8d.e en de 1td.e eeuw uitging.
inniddels uas tret gezelschap, uiteraarg.gp l,ls.rinue tl.e fiit na

zichtbaar """ro"idgeraakt 
ioor het bekiJken van en slente-

ren langs zoveel prlcht en praal, zodat eengluidend d'rink-en
eetlieder"r, ,""d"i. aangeheoin. De invendige mens werd' vQr-

sterkt, ua&rvoor de stid t{idde}burg door haar grote trek van

tqeristen vele-rosuri;rheclen biedt. lta de rnaaltijd verct nog

bet plaatsie Ve[re bezocht uet zijn prachtige geve)'tjest
opvallend grote, onvollooide en nisbruiite kerk (in ae tiia
van Napoleon uerd h1er inmers een groot lazatet ingericht)
uaaruittluittelijkdeverganeglorievanheteenszobloeien-
de viseersPlaatsje blijkt'

Tenslotte redln we huiEraar$s doch niet al'vorena ile grote

afeluitdijk nei op a" achtergrond d,e vuurelingerenile vuurto

"""" """ 
ilalcheren te treUben bezocht'

A1 net al een interessante en leerzane trip'
Leo Bekkers'

Een werkkamp van Brabants Heen is de Jaarlijkse ontmoeting
ffi 3i]ffiI."is(en ook wel deelnemere uli andere geweaten(van

"it" ,rr,g en leeftijdr oo door gezamenlijk kennigneroen van

d.e historie en de cultuuNat een bepaald'e streekt van. haar

toiais" eituatle en haar geplande toekonstige ontwikkelingt
in contact net de beryoners van die streek, hun belangstel-
fi"*-yoo" Iand en vork van Noord-Brabant te verigepen en in-
spiiaife op te doen vooT een vruchtbare werkzaantreid ten
di.enste vooial van het eigen heem'

we verden bii aankollst in Drunen.die voenatlagnanidd'ag
tussen 5 en ? uur veer (zoal.s vorig iaar in oirgchot ) ont-
haald o! boerennik met han en koffie. We ontvangen ook 16:r,
een kenteken ;;--r; Qnze boret te spelden, een netalen
sehiJfie, vaarop het vapen van Drunen (een Seepannen boog
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'voor8tellend) ea nog een vlaggetje voor de fiets en enderevoertuigen' yerder een progranaaboekje, raarin op goed papiervaa de plaatren, d.ie. *e- 
"oiden t*zo"[Iir -"arres 

uttvoeris be-schreven r&8r net fotots en-een plati" !,"ooo-kaart van Drunenen ougeviag. - e- v'

IIet aantal deelneuera wee. dit jaar groter .an op de vorigeverkkaopen. on goed ? uur begavJn ,r"'orr" na,ar het Raadhulg-prei'ar vaar re ontvangen weraen aoor rret 0eneente-bestuur cn'toegesproken door een iethouder, ouaat--oe uurgeneester naarLourdel vas. Een en enaer-wera'opgei;ist*ra d.oor cen uuziekgezelochap van Drunen en de giiies-;;;-D.,ren en El,shout.Tegen harf zeven trokken ,o nuai rri-restaurant Elebout, yaarop deze eerste-avond de gebruikellJke veiionatuoord,en nerdengesprokea, diafc-ran vorige werkkaipen *"ra"n vertoond en deoverdraeht 
'?n .de E-eemvrig .en beslr"dni van het prografthavan de volgende dag plaats f,ad,d,en, eii-i;it"t" ,ct i"iioii,gvan kr.eurendiarg ter verduid.el_ijking. rus"en de nurnrnera ,,er_den onder reiding van piet- ri:""iq" ;;i;" bekende liederengezong€n uit d,e llederenbundel "Uit d,en ArEntos,,.Donderdag I augustua vaa de dag 

"""--e"-Ixcursl,e naar EeuE-d,en. Eegen harf tien op de fietsr- uromuer-'-or in een auto opclit trtraasstadje aan. r; lange ilierten fietsten re over d€diJkerS die nen hier in arre-richtingen aoor het polderland_schap tusaen -de Langrtraat en de Mieg ui"t 
"rrrrgeren. overiteze diJken zijn ,oole pad,en aan6elegd, oaar alleen voorfietaen bertemdg voor d.e i.eelnenerr aan hct Eeenkaop war toe_geetaan oD er ook net de brononer gebrulk van te oaken.EEt la,d.cchap ziet er hier heel andere-uit d,an ln nid.denen oogt rloord-Brabant. Eet aeect opvatienil zi5n yel de g:rotekolken of wielea, vele hectaren groot, d.ie nen hier rangc dediJken ziet liggen. ze ziJn 

- 
in-vorli"--""rr"n ontataan bijdijkdoorbraken en worden nu gebrulkt oi ""-i" vilrenrte roei-en of , te ,r?ET"rr_. De plantengroei is er overdsdig en nenvindt er alrerrei bekendi en ook zeldzane vaterplanten. zokwauen rs na eea uurtje fieteen door het plaatrJe Doeverenenkele boerderiJen a6t een-tiein--i""[j". ,,a ongeveer eenkilornete! reer een dorpje, Eeesbeen, g"ii", d,an Doeveren neteen oud kerkje net toren. 'Daar hierit aE tr""i van llerpt , uitEerpt (een doroJe tea ooaten-van Eeucden) ecn korte toerpraakin een grote oiae acho*.-or"" de aanr.eg van de dijken daar in
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de buurt, vooral ook in verband net het SraYen van de 3ergse
I,laas in cte vorige eeuw.Rond el.f uur reden ne Heusden binnen,
Deze oude vestingatad is nog door wallen ea gedeeLteliJk
door breile grachten ongeven, net aan de Maaszijde brede hoge
kadenuren. lle reden direct naar het nieuwe etadhuisrwaar wij
officieel door burgeueester Scholten rerden ontvangen. Efi
vertelde eerst iets over de g:eschiedenig v&n Heusd.en d,ie te-
ruggaat tot 85O. Eet was vroeger altijd een vestingstadrhad
tlikwi-jls te lijiten van de kLeine oorloglen, die daar meegtal
in rte buurt nerden uitgevochten, ondat het Lag (figt)r tlaar
d.e geresten Eollandr 3rabant en Gelderlaad samenkomen met
hun grenzen. Sij besprak natuurLijk ook de problenen' waar
elke geneente mee zit, om de menserr werkgeleg:enheid. te ver-
schaffen en inilustriEen te vestigen. De voornaamste van
Eeusden zijn; VeroLners scheepswerf en het conservenfabriek
Van l,IagenbirgtFesten (Jonker I'r:,s). ir is een industrieter-
rein van ,5 ha. gep3.and. Voor de reereatie heeft men een
jechthaven met een capaciteit van 8OO jachten.

i,Iat de oude monunenten betreftl komen er ongeveer 110 hui-
zen in aanerkin6 voor restauratie,Eier ziin vele mooie oude
trapgeveltjes bij, gevels net 9 of 12 boogvensters, waar eI-
ke boog een and.ere versiering met steen in verschillende
kLeuren heeft, (Hollandse Renaissance-stij1). lIaer voot we
d.eze gingoa buzichti8en, uerd ons eerqt, '4:. d" toospr*ek van
d.e burgerneester, een goed verzorgde Brabantse koffietafel
aangeboden door het gemeentebestuur. Daarroa bekeken we eerst
het gerneente mugeum in de hal van het stadhuis opgesteld..
Schuin tegenover het etailhuis wortlt op het ogenblik een ty-
pisch BolLanilg huis gereataureerd, waarin het stealeliik nu-
seum straks zal worden ondergebracht, in ilit vroet-zeven-
tiende eeuws huig bevindt zich aog een nooie gevelsteen,
'rAdam en Era in t t parad.i jsr'.Yroeger kon rnen tlie in Eeusden
op vele gevels aantreffen, rra,ar d.e meeste zijn er door de
huiseigenaren uitgebroken en duur verkocht.

De grote of St. Catherijne kerk (ttrans in gebruik biJ de
Eervornden) is bijzonder nooi gerestaureerd, behalve de )5
neter hoge toren, d.ie nog op geltl noet uachten. Ze rerd in
het naja&r van 1)QQ zuaar beechadigd il de ilagen ilat het
stadhuis moedrrilLig uerd vernield, uaarbij lJd burgers, die
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RondviJfuurvertrokkendedeelnemeraotsqichlangs0utl-
irl""ai"'"aar E1;[;;i te begeven voor bet diner in restau-
rant het ilwitte Paard,,. Tegen half neger ta8 men weer blj-
een in restaurant ttElshouti Yoor het gezelLig samenzijn,
waaronder vertoning van d'iarg, d'agverslegea van de heren

Wim van Rooy ", 
til"o van de ien, voordrachten en zang uit

d.e bekende liederenbund.el, (i{ordt vervolgtt)
literi.nus (Le tr{it,

Besmetteliike ziekten in OeneJt'

In het vorlg nurDmer van Gemerts Eeem nerd in het versleg
van de lezing van Dr. Knitel geeproken over de verschillen-
tle--epideni6ei, die vooral in d.e niddeleeuwen voorkwamen'

VoorWest-E\rropa},astl.epesteenvandeergsteziekten.De-
ze-werd, zoals uit d.e Litanie van AlIe llelligen bliiktr 8e-
iijt e""teld mei andere grote rampen, want de aanroeping
Iuidt: r'van p"ut, 

- 
t ong""Irrood en oorlcrg, verlos ona Eeer ! 'l

qok Genert heeft zwaar geleden ond'er dE'pestziekte in 16'6,
d.erodeloopinl?02eneenkwaadaardigekoortsillS22en
182r. Petrus cauiius, pastoor van Genert van 1692 tot 17'6

""fr-rift-over 
de p""t i"-zijn pastoreel register, waarin hii

vele aantekeningln heeft overgenonen van zijn voorgangerB
gij rcujkt de 

-E"g""""" eritisch, want volgens verhalen' die
toen de rond,e aEaEn, zouden er 1100 mensen-bezweken zijn aan

i"-p""tr'die hier en in ae ongeving in 1515 uoedtle.Eij vindt
het getal zeer overdreven, *i"" nadere getallen noent hij
niet. Ya.n andere plaatsen worden ook zulke grote getallen ge

noemd.
Gelukkig hebben we ook betrourbare berlchten uit die tiid
In het doctenrelister van het jaar 1619, - d'at in Veghel be-

waard gebleven-is, vinden ve in de tweede helft van dat jaar
5, ,r"I aangetekend "gestorven aan de pestrr en nog ! maal

in het begin v&n 1617. Als men het getal 7) vergel-iikt,
*"t t"t g"iliaa"tde aantal overled'enen, d'at voor Yeghel in
ai" 3.""i 16 tot 18 bedroeg, io het zeer hoog'
Genert kan groter zijn gereest en tle pest kan hier he-
viger hebben geuoert, trtt getal ,1OO is toch wel zeer o-
,"id""r"n.A}s bet estal in Genert viernaal zo groot io ge-
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