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‘Verbondenheid laten zien’

Erik van Hest
Diessen

D
e voormalige gemeente
Diessen mag dan niet
meer zelfstandig zijn,
een feestje bouwen kun-
nen ze er nog steeds.

Een kwart eeuw geleden stond Dies-
sen op z’n kop. Het was destijds 1625
jaar geleden dat er in de geschiede-
nisboeken voor het eerst melding
werd gemaakt van ‘Deusone’, en dat
werd gevierd met een spectaculair
feestweekend waar vandaag de dag
nog steeds over gesproken wordt.

,,De ene helft van het dorp was
vrijwilliger en de andere helft kwam
kijken, een geweldig feest’’, zegt
Diessenaar Emile Gimbrère. ,,Maar
het was ook het laatste feestje voor de
herindeling. Kort daarna werd Dies-
sen bij de gemeente Hilvarenbeek
gevoegd.’’

Herindeling
Bijna 25 jaar later wordt die herinde-
ling nog steeds gevoeld in Diessen,
Haghorst en Baarschot. Gimbrère:
,,Niet op een vervelende manier
hoor, maar ergens steekt het nog wel
een beetje dat Diessen niet meer zelf-
standig is.’’ Dat sentiment speelde
ongetwijfeld een rol toen afgelopen

voorjaar zo’n veertig betrokken in-
woners en vertegenwoordigers van
lokale verenigingen de koppen bij el-
kaar staken. Onderwerp van gesprek:
het 1650-jarig bestaan van Diessen.
Zou het mogelijk zijn om het feestje
van 1995 nog eens dunnetjes over te
doen? De reacties waren enthousiast
en de ideeën vlogen meteen over ta-
fel.

Inmiddels is er een stichting opge-
richt onder de naam Diessen 1650,
met Gimbrère als voorzitter. ,,Een
megaspektakel zoals in 1995 zal het

niet worden, maar er gaat een hoop
gebeuren in 2020.’’ Hein van der San-
den, secretaris van de stichting: ,,We
willen als gemeenschap weer iets or-
ganiseren en de verbondenheid van
het dorp laten zien. Dat is namelijk
ook de kracht van Diessen. De zelf-
standigheid is ons ontnomen, maar
we kunnen het nog steeds.”

Jong en oud
Momenteel wordt hard gewerkt aan
een feestprogramma voor jong en
oud. Daarbij wordt volop gebruikge-
maakt van de bestaande evenemen-
ten van de circa zestig verenigingen
in het dorp. Gimbrère: ,,We maken
gebruik van de bestaande structuur
in het dorp. De meeste verenigingen
hebben elk jaar al hun eigen feestje.
Die gaan gewoon door, maar haken
aan bij het thema 1650 jaar Diessen.

De kernen Diessen,
Haghorst en
Baarschot kleuren
volgend jaar blauw-
geel voor de viering
van 1650 jaar
Diessen. De jaarlijkse
evenementen sluiten
aan bij het thema en
in september 2020 is
er een feestweekend
op de Gildeweide.  

DIESSEN 1650 JAAR

▲ Fragment uit de his-
torische optocht tij-
dens Diessen 1625 in
1995. In het midden
de eregasten burge-
meester Reinders
(donkerblauw over-
hemd) en rechts naast
hem de toenmalige
commissaris van de
Koningin vóór het
voormalige gemeen-
tehuis van Diessen in
de Willibrordusstraat.
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Een week na de kermis, in het week-
end van 11, 12 en 13 september, is er
een jubileumweekend op de Gilde-
weide.’’ 

De stichting heeft inmiddels een
subsidie van 25.000 euro van de ge-
meente Hilvarenbeek ontvangen om
de activiteiten te organiseren en om
de drie kernen te versieren. ,,We gaan
vlaggen laten maken en bij de entree
van de dorpen komen borden waarop
alle activiteiten staan aangegeven.’’
Ook wordt er gewerkt aan een
wandel app, met historische informa-
tie over de drie dorpskernen. Van der
Sanden: ,,Er zijn zoveel leuke feitjes
te vertellen over de gemeente.”

Het nieuwjaarsconcert van de har-
monie wordt aangegrepen als de
 aftrap van de feestelijkheden. Inwo-
ners met ideeën worden opgeroepen
zich bij de stichting te melden.

Het steekt nog dat
Diessen niet meer
zelfstandig is
– Emile Gimbrère


