Harrie Maas draagt na 25 jaar de voorzittershamer over en
krijgt de het zilveren draaginsigne van Brabants Heem.
Tijdens de jaarvergadering van 1986 werd de toen 28-jarige historicus Harrie Maas voorzitter van
Heemkundevereniging “Op die Dunghen.” Onder zijn bezielende leiding is de vereniging uitgegroeid
van 80 naar rond 300 leden. Mede door dit grote aantal is de contributie nog steeds slechts € 12,50 per
jaar. De ruim 70 leden, die niet in Den Dungen/Maaskantje wonen, betalen € 7,00 extra vanwege de
bezorgkosten van het kwartaalblad.





Als rasechte Dungenaar heeft hij in de 25
jaar van zijn voorzitterschap een groot deel
van zijn vrije tijd en vele nachtelijke uren
besteed aan het Dungens/Maaskantse
heem.
 Als schrijver of redacteur was hij, ook
sinds 1986, betrokken bij vrijwel alle
boeken die door of namens de
heemkundevereniging zijn uitgegeven.
Mede dankzij zijn grote inzet en
doorzettingsvermogen zijn zo o.a. tot stand
gekomen: Den Dungen omgeploegd,
Barbaradael een begrip, Toen kwam de
oorlog, Heemsprokkels, In de ban van de
ringdijk, Den Dungen … goeiendag,
Gedragen door mensen, Dorpsalbum. Den
Dungen in ansichten, Sporen van religieus
erfgoed en Herdenk waardeer leer.
 Als verenigingen in Den Dungen bij
jubilea een gedenkboek wilden uitbrengen,
kon er ook altijd een beroep op hem worden gedaan.
Vanaf 1993 schrijft hij vrijwel onafgebroken voor Het Griensvenneke, het tijdschrift van de
Dungense heemkundevereniging. De variëteit aan onderwerpen in zijn artikelen getuigt van
zijn grote kennis en brede belangstelling.
Zodra er vragen op heemkundig gebied via post of e-mail binnenkomen, weet hij er meestal
meteen een antwoord op te formuleren of minstens weet hij, waar gezocht moet worden om
het antwoord te vinden. Ook weet hij als geen ander welke foto‟s van ons werkgebied al ooit
in boeken of tijdschrift zijn opgenomen. Met Henk van Gestel is hij bij uitstek de vraagbaak
van de vereniging.
 Sinds 2007 maakt hij deel uit
van de redactie van het
Griensvenneke.
 Hij is initiator van de werkgroep
genealogie.
 Hij heeft namens het bestuur
zitting in het Frank
Sweensfonds. Dit steunfonds,
dat mede door zijn initiatief tot
stand kwam, maakt het mogelijk
om uitgaven op heemkundig
gebied te financieren door het
verstrekken van een renteloze lening.



Tentoonstellingen van foto‟s, kaarten en documenten werden door hem bedacht en van
informatie voorzien.



De jaarlijkse jumelagecontacten met de zustervereniging in Kortenberg, Erp-Kwerps en
Dijleland in België werden mede door hem georganiseerd.
 De cultuurhistorische wandelingen, open monumentendagen en deelname aan Braderie en
Kerstmarkt konden altijd op zijn aanwezigheid en fundamentele inbreng rekenen.
 Hij zocht mensen op om informatie, foto‟s en documenten te verkrijgen die hij bij zijn
publicaties kon gebruiken.
Op maandag 14 maart heeft hij tijdens de jaarvergadering bij Boer Goossens afscheid genomen als
voorzitter. Wel blijft hij zijn kennis en kunde ten dienste stellen van de vereniging.
Cor Schakenraad, lid van de werkgroep genealogie, krijgt de „ondankbare‟ taak Harrie Maas op te
volgen.
Bij zijn vertrek als voorzitter werd de zilveren draagspeld van Brabants Heem uitgereikt door Harrie
Boot. Namens de overige bestuursleden werd hem een fotoboek van activiteiten in de afgelopen 25
jaar overhandigd.
Harrie Maas, zijn vrouw Mijntje en de eveneens als bestuurslid aftredende Jeff Wessels kregen als
dank, zoals gebruikelijk bij de vereniging, een mooie bos bloemen van vicevoorzitter Theodoor van
den Heuvel.

Foto‟s op 14 maart gemaakt door Toon van de Hofstad.

