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Hoe lang nog?????
Nog geen vijftig jaar geleden was Someren voor 80 à 90 %
agrarisch. De overigen gingen naar de fabriek ,naar Carp's
garenfabriek, Asten's strohulzen, VuIlings in Heeze of van
Engelen-Evers, band en lint of in Someren -Eind naar "d'n
Haspel".
De middenstand speelde toen nog een zeer bescheiden rol. Het zou
me geen moeite kosten een 40 à 50 tal winkeltjes en cafeetjes te
noemen die in de laatste 50 jaar zijn verdwenen. Deze laatsten
hadden allemaal nog een lapje grond voor groente en aardappelen
en deden evenals de boeren aan huisslacht.
Van horen zeggen weet ik dat de huisslachter de boerderijen afging
met een "leerke" onder de arm en een kuip op zijn hoofd.
In mijn jeugd moesten de boeren en arbeiders daar zelf voor
zorgen. Iedere boer had een stevig laddertje van met een lengte van
een 2Y2 meter en een kuip van zo'n 90 tot 100 cm. doorsnee met
een hoogte van een SOcm.
Vóór men naar de huisslachter ging werd er eerst een kilo of tien
zout in huis gehaald. Dan kwam de huisslachter, maar niet nadat
hij eerst geïnformeerd had wat geslacht moest worden: een "berg"
een jong gesneden mannelijk varken, een beer (zelden), een zeug
of een "geit", een jong vrouwelijk varken. Was dit laatste
"bruistig: dan moest je nog een paar dagen wachten voor de
houdbaarheid van het vlees
Het dier dat was uitgekozen werd vaak eerst gemerkt met een
houten hamer met spijkertjes erin.
Dan kwam de slager heel "vreed" (trots) aangestapt met een
stevige leren koker om zijn middel met diverse soorten
vlijmscherpe messen, een dito bijltje of aks en een slijpstaal.
Meestal had hij ook nog een scherp k~pmes bij zich.
Zijn eerste gang was naar de boordevol gevulde waterketel normaal gebruikt voor het koken van aardappelen, knollen en
wortelen voor het vee, om even met een vinger te voelen of het
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water wel heet genoeg was zo'n 80%.
Was h.i~ tevreden dan stapte hij de stal in om het slachtoffer een 2 meter
lang ZIJltouW (zeelke) met een lus achter de tanden van de bovenkaak
vast te maken en trok dit stevig aan. Het varken kon nergens meer naar toe
~~t werd naar de slachtplaats gebracht en waar het begon te schreeuwen of
ZIJn leven ervan afhing en dat was dan ook zo.
Er was altijd wel één extra hulpje nodig en iemand die het bloed in een
g~.ote kom moest opvangen. Dan trokken twee sterke handen tegelijkertijd
ZIJn voo~- en achterp.oot onder hem vandaan en het varken viel op zijn
rechterzl~. De boer gmg dan met zijn knieën op de achterkant van het
varken zitten en trok de linkerpoot naar achteren terwijl de slachter het
bovengenoemde zeelke een keer om zijn klomp draaide deze vlak tegen de
onderkant van het varken zette met zijn knie op kop of nek.
Het beest kon dan nog enkel vervaarlijk schreeuwen.
De dieren werden toen nog niet met een schot verdoofd. De slachter stak
het m~s t~t 20 cm diep in een slagader in zijn keel en het bloed gutste er
d~ UIt, dIt werd opgevangen in een kom door de boerin of de grotere
kmderen.

Mi veul zurg han z'um opgefokt
en vèt gemesl, nou waar z'n hok
leeg en hing ie op 'I Iirke, ruim
honderd pont skon vlis en spek.
In 't stelleke desse aachter lege 't
huis han gelimmen, SIon nog
alleen de geil.

Het schreeuwen dat je in de slachttijd iedere
dag een kilometer ver kon horen, werd .
allengs minder. Dan volgde, zoals altijd ,de
dood.
Meestal werd er dan eerst vlug een kop
koffie of een borrel gedronken en dan begon
het grote werk.
Het dier werd op de ladder gerold en deze
werd over de kuip getild. De slager haalde
zijn krabber tevoorschijn en begon met de
taps toelopende krabber de haren van het
varken te krabben onder het steeds weer
overgieten met heet water. De nagels (de
schoentjes) van de tenen werden er met een
haaIge, dat aan de spitse kant van de krabber
zat, als laatste afgetrokken,
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Het beest lag er dan glad en rose bij. De vaak aanwezige
schooljongens bedelden om de blaas en die werd toegewezen aan
diegene die het eerst het varken de kont kuste of over zijn hammen
likte. Daarvan werd later dan een rommelpot (foekepot) gemaakt
door het over een leeg blik vast te binden.
Men stak er dan een 25 cm. lang rietje in, niet er doorheen en
wreef met de hand over het bevochtigde rietje op en neer wat dan
een dof-rommelend geluid maakte Met vastenavond gingen de
jongens dan , verkleed, langs de deuren en zongen:
"Ik heb zo lang met de rommelpot gelopen
"Ik heb geen centje om brood te kopen
"rommelpotterij , rommelpotterij ,
"Geef me een cent en ik ga voorbij"
Terug naar het varken: vervolgens werden de Achillespezen
doorgesneden en er werd een stevige stok gestoken tussen de
pezen en de achterpoten en dan werd die stok aan het laddertje
gebonden waarna de ladder werd rechtgezet.
Het varken werd dan van de hammen opengesneden tot aan de
borstkas, de ingewanden eruit gehaald die opgevangen werden in
een teil.
Dan werd de borstkas en de onderkaak met een bijltje opengekapt,
de veren vet werden opzij geklapt en de rugwervels doorgekapt en
dan hing het dier breed op de ladder. Zo moest het een dag blijven
hangen om "af te sterven"
Het plastechnisch deel van het mannelijke varken werd met een
halve meter leiding waarin de slager handig een lus maakte,
opgehangen om te drogen Deze Z.g. pezerik werd later gebruikt
om zagen te smeren, tegenwoordig nog wel eens gebruikt door
timmerlui om schroeven te smeren.
Het Hanneke mog (de dikke darm) werd op de mestvaalt
gedeponeerd.
Het bloed waarin men moest blijven roeren om klonteren tegen te
gaan werd naar de kelder gebracht en de boerin kon al beginnen
met het vet afkrassen, wassen, doorspoelen en het binnenste
buiten
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keren van de darmen, die werden in wat zout ook in de kelder bewaard
voor het worst maken.
Dan kwamen de buurlui het varken "prèze ", dat wil zeggen laten blijken
wat een goed, vet en zwaar varken men wel had, dat mocht dan ook wel,
want er werden vaak varkens van zo'n 150 tot 200 kg geslacht.
Voor dat "prèze " werd dan een borrel of een kop koffie aangeboden.
Een dag later kwam de slager het varken afkappen. Hij begon onderaan
met de kop, de kinnebakken ( heel lekker spek) werden apart gehouden, de
rest gekookt om er zult van te maken. De pootjes verdwenen in de
bonensoep en de staart in de snert. De niertjes werden gekookt en koud op
de boterham gelegd. De veren vet werden in stukjes gesneden en
uitgebraden, wat je overhield was een grote pot vet en een partij kaantjes,
te gebruiken bij het aardappelen bakken en bij de boterham.
Er werd gewone worst, leverworst en
bloedworst gemaakt, de gewone worst werd
~........ .~ , ingezouten (na 1925 geweckt) en de andere
~~
soorten gekookt en aan de zolder gehangen.
.. Het vette kooknat werd vermengd met bloed,
..,; kaantjes en boekweitmeel en je had
; : balkenbrij, ander meel was minder geschikt
omdat de brij dan uit elkaar viel. Vroeger
~l\!'~*"J:,~'" werd die brij op balken gelegd om te drogen
vandaar die naam. Balkenbrij is en blijft
heerlijk maar het summum waren toch wel
de gebakken hersenen.
Dan werden de hammen onder in de kuip
gelegd, dik bestrooid met zout, dan volgden
de schouderhammen, 4 grote zijden spek,
• poten, ribben, hieltjes enz.
Een grote karbonade, hier "kermenaai" genoemd ging naar de pastorie,
waar men in de winter zo vaak karbonade at dat het hen de strot uithing.
Na een week of drie werd het spek aan haken aan de zolder gehangen om
na een paar weken te verdwijnen in de schouw.

Het geslachte varken aan de kant doen noemde men het "prösse "
Het roken moest wel gebeuren met dennehout, mutserds en turf,
vooral geen kolen.
Van een varken werd echt alles gebruikt. Bij de slachters werden
de haren opgehaald om er scheerkwasten van te maken en de
botten werden gebruikt om lijm te maken

Huisslachter is een beroep dat de laatste tien jaar nagenoeg is
verdwenen evenals de paraplumaker, stoelenmatter etc.
Ongeveer in 1930 werden er keurmeesters aangesteld en ook moest
men voortaan een slachtvergunning hebben en tussen 1930 en
1935 werden biggenmerken verplicht gesteld.

A.J. Tinnemans.

.

In 't ke/derke sti nasI de
keu/sepot mi zoerko/le de
ko/schaof en op de pOl mi
bonne d'n bonllemeule.
Onmisber gerlj dè wel. mar egge
'r drie aovende mee moSI
werreke verdeegde 'r op.
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De Norbertijn Macarius van Heessel had reeds moeilijkheden
ondervonden vóór zijn benoeming maar nog grotere zouden er volgen vóór
en ná zijn benoeming als pastoor.

Hij ondervond in de priester Verschueren een heftig tegenstander,
die de dorpsbewoners, de tweede zondag na Pasen op
ongelofelijke wijze opruide, volgens een oorkonde van de 3e juni
1695 die werd ondertekend door Gravin van Berlo, geboren van
Erp.
Zodra het bericht over de benoeming van Macarius van Heessel al
verder en verder verspreid werd en die dag meer en meer naderde,
probeerden enkele het volk nog heviger in het harnas te jagen,
men kan dit lezen uit bovengenoemde oorkonde inhoudende dat:
"enigen geprobeerd hebben de schepenen en andere boeren
van Someren aan te zetten de heer Heessel niet te aanvaarden,
zodat de kerk voor bovengemelde heer gesloten zou blijven".
Het zal trouwens niemand verwonderen, dat de schuurkerk
gesloten was, toen de inleiding moest gebeuren, men moet niet
vergeten dat sommigen een verklaring hadden afgelegd om zich
op allerlei manieren te verzetten tegen de benoeming van Heessel,
zo zelfs dat men voor de hieruit ontstane onkosten zou opdraaien
zodat er aan de gemeente geen enkele schade zou worden
berokkend.
Zelfs de Schepenen werden aangespoord om tegen de reguliere
priester te ageren, zodat bij zoveel volkse opgewondenheid de
inleiding niet kon gebeuren zoals die in rustiger tijden zou hebben
plaats gevonden.
Na de inleiding te Veghel, werd Macarius van Heessel nog steeds
door zijn tegenstanders in zijn werk belemmerd en bemoeilijkt
Zo bleef voor hem, volgens zijn Latijnse brief van 18 juni 1695, de
deur van de bidkapel gesloten, waarna hij met twee dienaren naar
de Gravin ging om daar de H. Mis te lezen.
Tevergeefs probeerde hij daar de drie aanwezige schepenen, Peter
Belle, Jan Dirix. ,. Peter de Kremer en de H. Geestmeester
Henricus Roymans over te halen de deur te openen. Doch deze
waren door vrienden en bloedverwanten van Verschueren tegen
Macarius van Heessel opgezet, terwijl een groot deel van de
bevolking gewoon onverschillig bleef.
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deel 2.

Uittreksel uit de archieven van Postel.
Krachtens een handschrift van 19 april 1676 zou, na de dood van pastoor
Jacobs, de abt een van zijn religieuzen tot pastoor van Someren
voordragen.
De vikaris Martinus Steyart noemde dit verdrag niet bindend omdat de
bekrachtiging van de H .. Stoel van Rome ontbrak. Hij onderkende nochtans
toch de overeenkomst en gaf uiteindelijk zijn goedkeuring aan de
herderlijke benoeming van Macarius van Heessel.

Opruiing in Someren!

Nauwelijks had de Gravin van deze weigering gehoord of zij liet
weten"dat men op haar kasteel de mis kon bijwonen, en dat
Macarius van Heessel de dienst zou doen, en dat hij ook bij het
aanstaande Sint Jansfeest zou preken.
Deze brief, aan de Abt gericht, zegt verder dat Macarius bij zijn nicht
woont en dat zelfs deze veel onaangenaams van de Schepenen moet
verdragen.
Onaangenaamheden werden de Norbertijn, ook door de Schout van
Peelland niet onthouden.
Deze Schout mengde zich ook al in deze moeilijke zaak en hij verbood
Macarius zelfs ten huize van de Gravin van Berlo godsdienstoefeningen te
houden. Van Heessel trok zich daar niets van aan , omdat de woorden van
een persoon waren die weinig gezag bezat.
De Gravin schrijft op 8 november 1695 aan Macarius dat zij van de
Vicaris een brief ontvangen heeft, waaruit blijkt dat alles nog goed zal
komen.
De gesloten schuurkerk werd eindelijk, volgens een schrijven van Thomas
Idelet van de 10e november, voor het publiek geopend, om er
godsdienstoefeningen te kunnen houden zonder gehinderd te worden.
Vanwaar die plotselinge ommekeer bij de overheid, die êên maand eerder,
volgens een schrijven van 4 oktober 1695 , zich nog hevig verzette tegen
van Heessel ?
Er schuilt soms een verraderlijke adder in een mooi bloemperk en
Macarius was huiverig en besloot daarom deze zaak met de grootste
voorzichtigheid te benaderen. Hij had weldra lont geroken.
Macarius schreef op 13 november 1695 aan zijn prelaat dat hij daags
tevoren, tegen de avond, drie afgevaardigden in zijn huis ontvangen had,
die hem een derde waarschuwing kwamen brengen en zijn inkerkering
aankondigden, zo hij het onderspit niet wilde delven.
Er liep zelfs een gerucht dat de afgevaardigden opzettelijk in Someren
bleven overnachten of Macarius geen godsdienstoefeningen zou
verrichten.
Voorzichtigheidshalve onthield de pastoor zich hiervan en las de mis op
het kasteel, zonder veel toeloop van volk.

Bij al die vreemde bedrijven wist ook ACuypers niet meer van
welk hout pijlen te maken, want van de ene kant zag hij dat de
schepenen Macarius aanvaardden en van de andere kant dat zij
hem verwierpen. In die toestand oordeelde de abdij het raadzaam
zich tot de vikaris Steyart te wenden ten einde de door de Schout
van Peelland opgeworpen moeilijkheden uit de weg te helpen
Bij dit alles liet de Gravin van Berlo geen gelegenheid voorbijgaan
om Pastoor Macarius te helpen, en schrijft zij op 25 november,
dat men voor de Schepenen van Someren op zijn hoede moest zijn.
De Schepenen van
Lierop, 1an van den
Boomen, president en
Cornelius van Goch,
laten weten dat
Hubertus loost en
Martinus loost
Verbeme, ook
Lieropenaars, onder
ede hebben verklaard
dat zij op 27
november 1695 ten
huize van M.Verbeme
gehoord hebben: "uit
de mond van de
vorster van Mierlo met
van Gelkerken gehaald
te zijn geweest, met
Diverse mutsen en poffers
een
paard van
E Eindhoven
A Uden
F Woensel
H.Roymans,
B Uden
G Den Bosch
C ERrsel
hoevenaar van 's
H Oirschal
D Helmond
landshoeve te Lierop,
om de heer van
Heessel te hinderen en
hem uit de schuurkerk
naar het huis van de
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heer advokaat Thomas Idelet te begeleiden.AI op 29 november melden
G.Hoefnagels en Marcelis Smets dat Pastoor van Heessel dagelijks de mis
leest op het kasteel, waarbij iedereen welkom is.
Een handschrift in St.Oedenrode 7 december 1695 ondertekend door A,
Molenmaeckers, advokaat en C. van der Sande , prokureur, brengt ter
kennis dat deze twee personen te Veghel vruchteloze pogingen hebben
gedaan bij J.Boor (kwartierschout) om te weten te komen of op bevel van
de Schepenen van Someren de namen zijn genoteerd van diegenen die de
godsdienstoefeningen van Macarius van Heessel op het kasteel
bijgewoond hadden. Een advokaat, broer van Macarius en de Gravin van
Berlo waren op 17 december 1695 van mening dat men de tussenkomst
van de vikaris-generaal moest inroepen.
Op de vele naar de vikaris gezonden brieven, antwoordt deze aan
Franciscus van der Cruys, pastoor te Asten, dat hij van Heessel voor
Someren benoemd heeft zonder enig gevaar voor de parochiën van Eersel,
Lommel en St Oedenrode, waarop de Norbertijnen zeggen ook geen recht
te hebben. Verder vraagt hij., indien het tot een proces komt zij toch het
gebod van de liefde in gedachte houden. In de nacht van 14 en 15 april
1696 vinden er vreselijke taferelen plaats aan de heerenhuizing van de
Gravin, waar van Heesselook zijn verblijf heeft. Er wordt gesproken dat er
die nacht7 of 8 personen met geweren door de deur, de vensters en de
dakglazen hebben geschoten en nog meer gewelddaden hebben gepleegd
zodat de pastoor van Heessel zich door de gracht zwemmend moest
vluchten om zijn leven te redden Fabricius, vorster van Someren had deze
gewelddaden niet gemeld aan "het hoogh officie" , daarom verdacht men
hem ervan aan deze zaak ook deelgenomen te hebben
Om twee uur in de middag verscheen de Vorster ter plaatsen en zei :" De
heer Heessel moet iets laten maken om over het water te kunnen komen
want als de beklaagde naar den Bosch moet zou men misschien wel de
rode haan laten vliegen" d.i. brand stichten". Verschueren evenwel bleef
een heftig tegenstander en spaarde kosten noch moeite om de pastorale
bediening waar te nemen, zoals uit een samenkomst van 2 augustus 1696
te Nederweert blijkt. Gerardus Hoefnagels verklaart, dat hij op die datum
zich in de herberg " De Keizer" bevond met de heer V erschueren,
Canters, prokureur te Asten met dochter, en met Jan Brustens en zijn
broer en dat hij daar die
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personen gevraagd heeft, wie zijn kerkbank in Someren aan
stukken geslagen en de kerkdeur gesloten had.
Hierop antwoordde Verschueren dat dit hoofdzakelijk op zijn
bevel door zijn broer gedaan was. Desnoods is Gerard Hoefnagels
bereid alles onder ede te verklaren, dat én zijn kerkbank én de deur
dichtgenageld was om pastoor Heessel te verhinderen naar binnen
te gaan. Notaris Joachim Kets, gaf 15 februari 1696 een
gelijkluidend afschrift van dit stuk. Om van Heessel uit die
moeilijkheden te trekken, bood de vicaris hem op 6 augustus 1696
de pastorij van Valkenswaard aan, doch de Norbertijn maakte van
dat vriendelijke aanbod geen gebruik, oordelende dat hij zijn recht
op Someren niet mocht afstaan Om echter aan al die ongeregeldheden een einde te maken schreef Jan Boor op last van de
kwartier- schout A. van Villers op 22 september 1696 dat van
Heessel "binnen acht dagen naer insinuatie deses sich sal hebben
te retireren uyt de dorpe van Someren, ofte by langer vertoef, dat
naer den teneur der placaeten en met de stercke handt tegens hem
zal worden geprocedeert".
De akte is 24 sepetember 1696 te Helmond door de notaris gezien
en wettig verklaard Krachtens het medegedeelde was Macarius van
Heessel genoodzaakt Someren te verlaten, doch de trouwe herder
had er voor gezorgd dat een van zijn medebroeders in zijn
afwezigheid, dagelijks op het kasteel de mis kon lezen, niet alleen
voor de grafelijke familie maar ook voor de inwoners van de
parochie. Op de afkondiging dat de pastoor binnen acht dagen het
grondgebied, waar hij tot benoemd was, moest vaarwel zeggen,
waren de oren van velen gespitst, de muitelingen hoopten dan
koning te kraaien. '
De machine, door de vijanden van de pastoor in werking gekomen
om hem te verwijderen moest verschillende raderen in beweging
brengen. Doch nu eens haperde het hier en dan weer daar, zodat
uiteindelijk de rechtsverkrachters in deze zaak zo ver gingen dat
zij geld beloofden om hun slecht doelwit te kunnen bereiken.
Aan de vorster Fabricius werd de som van 80 gulden beloofd
indien hij pastoor van Heessel gevangen nam.
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De andere prelaten van de Norbertijner- orde in België waren van de
rechtvaardigheid van de zaak van pastoor van Heessel zodanig overtuigd,
dat zij het zich tot een plicht achten het hunne bij te dragen opdat van
Heessel zonder hinder de herderlijke bediening kon uitoefenen.
Wat was nu hert eindslot van al die moeilijkheden, welke niet alleen veel
opspraak hadden gemaakt maar ook veel geld voor beide partijen gekost
hadden?
Dat pastoor van Heessel, door de vikaris Houbraken op 30 mei 1995 tot
pastoor van Someren aangesteld, als een trouwe wachter op zijn post bleef,
totdat de dood op 18 augustus 1701 te Someren aan zijn volhardende strijd
een einde maakte'

IMPRESSIE.
Heemdagen 1998 in Biezenmortel.
Vorig jaar aan het slot van de Heemdagen in Asten-Someren werd
aangekondigd dat het volgende Heemkamp in Biezenmortel een gouden .
randje zou hebben. Omdat het voor de 50e keer plaatsvond, was ook de
lokatie daarmee in overeenstemming n.l. een voormalig
Capucijnerklooster, dat tot modern congrescentrum is omgeturnd.
Dus dit jaar geen caravans, geen gastgezinnen en geen hotelreserveringen
maar allemaal gezellig samen in " De Beukenhof'
Het aantal deelnemers bedroeg een 150 m/v, waarbij "De Vonder" met een
negen leden goed vertegenwoordigd was.
Op Woensdag vertrokken Martien en ik 's middags om half twee richting
midden Brabant. Na aankomst op het centrum is de begroeting van zoveel
heemvrienden- vriendinnen altijd weer een belevenis op zich. Mensen die
elkaar een jaar lang niet gezien of gesproken hebben, schudden handen,
zoenen en hebben elkaar heel wat te vertellen.
Daarna gaat ieder zijn kamer (op )zoeken, koffers uitpakken en zich

gereed maken voor het eerste gezamenlijke a~ondmaaL Dat .
betekende dit jaar in de rij staan, enkele broodJ~s en een bekertje
koffie halen en dan ergens in de zaal een plaatSje zoeken.
(Overigens moet gezegd worden dat de overige maaltijden van het
centrum zeer goed verzorgd waren.)
Om acht uur die avond begon het welkomstprogramma onder. het
motto:" Uit het goede hout gesneden". Er woonden vroe,ger hier
veel klompenmakers. De voorzitters van Heemcentrum t Schoor
(de organiserende Kring) , Stichting Brabants Heen;t en.:van de
commissie Brabantse Heemdagen hielden de gebrUikelIjke
toespraken alsook een wethouder namens de gemeent~ Haaren.
Ook wij speelden op deze opening een rol: een goed Ult~edost
Brabants echtpaar "Tiny Kleuskens en Harry van Asten
overhandigde, na het uitspreken van een samens~r~, het vaandel
aan de voorzitters van 't Schoor en de Kleine Melen].
Verder gaf die avond Kees van Kempen, lid v~ 't Scho?r , ons
met behulp van dia's een vooruitblik op de bezIenswaardIgheden
van Biezenmortel, Udenhout en omgeving. Het waren ~eelal .
historisch en heemkundig interessante gebouwen en objekten, dIe
wij de komende dagen zouden gaan bekijken.
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Na twee mooie en gezellige fietstochten op Donderdag en vrijdag, waarbij
de weergoden ons zeer gunstig gezind waren, was het Zaterdag tijd voor
een zonnige wandeling door het centrum van Udenhout. We brachten een
bezoek aan de St.Lambertuskerkmet zijn fraaie interieur en aan Huize
Vincentius, waar lichamelijk en geestelijk gehandicapte meisjes een voor
hen aangepaste opleiding krijgen.
De donderdag- en vrijdagavond waren, zoals altijd, gereserveerd voor
verpozing; muziek, zang, dans, voordrachten en liedjes van de eigen
deelnemers. Er was daarbij geen strakke regie, zodat het heel gezellig was
en het voor sommigen erg laat werd voordat het bed werd opgezocht.
Er werd bij de Gouden Heemdagen ook iets nieuws geïntroduceerd nl.
twee "workshops" een die de Heemkunde en de ander die de
streekgerechten behandelde, ingeleid door Peter Nissen en Ineke
Strouken. De deelnemers kregen gelegenheid om over de ideeën en
plannen van hun kring te spreken en dat aan de hand van zelf
meegebrachte boeken, werkstukken, foto's en tekeningen te illustreren

VAANDELOVERDRACHT.

In zevenennegentig heeft "de Vonder"
't Voorlaatste heemkamp g'organiseerd
Wij kregen 't vaandel aangeboden
Wij hebben het intussen goed beheerd.

t
)

Want het vaandel wil symboliseren
D' onderlinge band van Brabants Heem
En ook het bewustzijn met het verleden
Van wat er was, maar wat ook verdween.

En dan wordt er op de zaterdagmiddag langzamerhand naar de sluiting van
de Heemdagen toegewerkt met een uitstekende Brabantse koffietafel, het
afscheidsceremonieel, dankwoorden van de drie voorzitters en de
bekendmaking van de "BRAM VAN BRABANT".
Mevrouw Cocky van Nassau uit Zevenbergen had de beste limerick
gemaakt en mag een jaar lang deze eretitel dragen.
Dan breekt onvermijdelijk de tijd van vaarwel zeggen aan. Zeer uitgebreid
en omstandig, iedereen zegt "tot ziens" en "tot volgend jaar". Men vertrekt
met een goed gevoel, jammer dat het een heel jaar duurt voor we elkaar
met de heemdagen weer terug zien.
Ook Martien en ik verlaten het gebouw, waar we drie dagen te gast zijn
geweest. Geleidelijk lopen de zalen en gangen van "De Beukenhof " leeg,
alleen de organisatoren en medewerkers blijven achter, moe maar
voldaan!
Asten, Wim Joosen.
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Dit jaar zijn wij naar hier getogen
Vanuit de kring, vanuit onze streek
Om het vaandel aan "'t Schoor" te geven
Die waakt erover deze week.

Met een eenvoudig pastoor is het begonnen
Vijftig jaar terug in het Brabants land.
Zijn idee vindt tot in onz' dagen.
Nog weerklank en dat is zeer frappant.

)
)

Veel deelnemers zijn hier saamgekomen
Zij zijn gesneden uit het goede hout
'Is feest deez' week en dat willen zij weten;
Het Heernkamp is dit jaar van goud.
Welaan!! De tijd is nu gekomen
Voor deez' "ceremonie protocollair"
Aan 't Schoor reiken wij nu het vaandel
Kring Udenhout.. .. à vous l'honneur
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Wij wensen iedereen hier aanwezig
Een fijn contact bij dit kamp van goud,
En een paar aangename dagen
In de schone streek van Udenhout.
Wij nemen afscheid van het vaandel
De zorg ervoor valt nu 't Schoor ten deel
Ons werk loopt hiermee ten einde,
Wij keren terug naar Brabants Peel.

H. HOL LID E E.
DE EERSTE BRABANTSE NOVELLIST.

Schrijvers die de dagelijkse gang van het leven uit hun naaste omgeving op
rake en soms kritische wijze weten te schetsen, die het midden houden .
tussen een vertelling en roman, noemen we novellisten. Het zijn de brede en
diep uitgewerkte momentopnames die de novellist typeren. De eerste NoordBrabantse novellist, Elard Albert Rovers, werd 150 jaar geleden in Asten
geboren (1848) .
Onder het pseudoniem 'H.Hollidee' verscheen in 1881 een bundel verhalen
met de titel" ETSEN NAAR HET LEVEN" .. Zijn verhalen zijn
hoofdzakelijk autobiografisch, een enkele uitzondering daargelaten.
Omdat de papieren nalatenschap van schrijver en familie rond 1920 in een
mandenmakersoven is verbrand, volgt hier een kort overzicht van de familie.
Deze gegevens zijn afkomstig van ons overleden erelid "misterke" Antoon
van Asten en opgetekend door Drs. W. H. Th. Knippenberg .in de inleiding
van de in 1978 heruitgegeven bundel :
"SCHETSEN UIT HET NOORD-BRABANTSE VOLKSLEVEN".
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De vad~r van de schrijver, Frederik Albert Rovers, geboren in
Aarle-~xtel op 21 november 1812, kwam via Geldrop naar Asten,
waar hIJ het beroep van notaris uitoefende en waar hij op 27 januari
1879 overleed.
Hij behoorde tot de Nederlandse Hervormde Kerk. Zijn vrouw,
Geertruida Helena Beckers, geboren 5 februari 1814 op het
eiland Sint-Maarten in het voormalige Nederlands West-Indië was
lid van de Waalse Kerk en overleed te Asten op 27 augustus 1881.
Als weduwe woonde zij Wijk A 34, naast het notarishuis W
ijk A 36. (De huidige winkel 'Expert' in de Burgemeester'Wijnenstraat, voorheen Molenstraat JJ)
Uit dit huwelijk werden verscheidene kinderen geboren;
• Jaen Louis, geboren te Geldrop 16-01-1840. In een brief, (l2-051891) .vanuit Batavia, door Hollidee Jan genoemd.
* Tet,? een meisje, genoemd in een brief van Hollidee.
* Elisabeth Helena, geboren te Geldrop 01-10-1842; op 04-021888
vertrokken naar Breukelen .. In een brief (Batavia
06-10-1879) heet zij EIsa.
* Adrianus, geboren te Geldrop 27-12-1843; vertrok 11-04-1878
naar Eindhoven, maar kwam na het overlijden van zijn vader op
12-07-1879 weer naar Asten, waar hij zijn vader opvolgde als
notaris. Hij overleed te Asten 28-04-1902.
* Frederik Albert, geboren te Geldrop 20-07-1845.
* Louis Ceril, geboren te Asten 31-01-1847; werd militair in het
voormalig Nederlands Oost-Indië, maar kwam 11-04-1888 naar
huis terug en verhuisde 14-06-1888 naar Willemsoord
* ELARD ALBERT, geboren te Asten 10-06-1848, werd in 1879
amb~enaar bij het gouvernement in Nederlands Oost-Indië. Na zijn
p~nslOen keerde hij naar Asten terug om zijn broer behulpzaam te
ZIJn en werd ambtshalve op 21-05-1902 weer te Asten ingeschreven
Onder de schuilnaam H.Hollidee schreef hij zijn ETSEN.
Hij overleed te Asten op 05-09-1908.
• Mary Arme Louise, geboren te Asten 15-11-1850, en overleed
aldaar op 08-02-1872.
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* Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, geboren te Asten op 0612-1852.

* Govert Adrianus Johannes, geboren te Asten op 14-02-1855.
De jonge Rovers bezocht de school in Asten en als speelgenoot van de
katholieke dorpsjeugd was hij vrij goed op de hoogte van de roomse
gebruiken. Ook het Astens dialect was hem niet vreemd getuige zijn etsen
waarvan er vele in het dialect zijn geschreven.
Dankzij z'n ouders moet hij een fijne onbezorgde jeugd hebben gehad. Hij
heeft niet de armoe aan de lijve ondervonden, zodat hij in zijn verhalen geen
ophef maakt over moeilijke tijden, die er overigens onder de bevolking van
Asten in de vorige eeuw ongetwijfeld aanwezig was. Voor hem was het
leven eenvoudig en rimpelloos. Wel moet hij een grote liefde voor de natuur
gehad hebben die duidelijk naar voren komt in het verhaal "De reus van
her dorp".
In zijn verhalen noemt de schrijver zich Wiliem.
In 1879 werd Rovers ambtenaar bij het gouvernement in Nederlands OostIndië waar hij het tot secretaris van de Minister van Koloniën bracht.
De 'Zuidwillemsvaart' (destijds het regionaal dagblad) weet 6 april 1884 te
melden: De heer Sprenger van Eijck, Minister van Koloniën, bezocht jJ.
zondag met zijn secretaris, den heer Rovers, diens ouderlijk huis in
Asten, welk dorp het toneel is van het
merendeel der welbekende schetsen van de hand van de heer Rovers.
In aanloop naar het ambt van secretaris verbleef Rovers veel in Den-Haag
waar hij vriendschap sloot met A.C. Loffeit. Deze gewezen leraar Engels
wijdde zich na 1875 geheel aan literatuur en toneel, hij schreef onder andere
toneelkritieken in 'HET VADERLAND'.
Loffelt verzamelde de verhalen van Rovers, die toen al in Batavia verbleef.
Het waren meestal opgeschreven herinneringen die al eerder verteld waren
bij de lange wandelingen die ze samen maakten en bij de maaltijden.
Loffelt vertelde, wanneer Rovers aan het woord kwam 'was het een
holiday voor gever en ontvanger'. De verhalen getuigen van een scherpe
observatie, met oog voor heldere en schilderachtige details. Het zijn
aandoenlijke schetsen, waarin een ietwat zwaarmoedig en droeve
ondertoon doorklinkt.
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Ze laten ons de sfeer proeven van een negentiende-eeuws landelijk
dorpje en z'n bewoners en ze zijn geschreven vanuit de herinnering
van iemand die met tederheid terug kijkt op zijn jeugdjaren.
Loffelt liet eerst enige novellen opnemen in de "NEDERLANDSCHE SPECTATOR" (1876). Het was de eerste Noord-Brabantse
novelle 'Peer de Wever' gevolgd door "De eerste schaduw op een
zonnig pad" (1877) en vervolgens in 'DE GIDS "De Pruuvers'.
Mede doordat deze gerenommeerde tijdschriften de novellen
publiceerden, spoorde Loffelt Hollidee aan tot meer initiatieven.
. Het duurde echter nog tot 1881, voor de verzamelbundel 'ETSEN
NAAR HET LEVEN' uit gegeven werd bij EJ. Brill te Leiden.
Opvallend is dat Hollidee uitsluitend schrijft over zijn kindjongensjaren. Schijnbaar voelde hij zich in het verre Oosten nooit
gelukkig, dat blijkt te meer uit enkele brieven. Reeds in het begin
vertelt hij in een brief uit Batavia (06-10-1879) over een rit 'met
Bouman' over de grote weg van Daendels, hij bewondert het
weelderige Indische landschap, maar schrijft "Ge kunt me niet
ontrouw maken aan mijn Noord-Brabant; al is het heikleed hier
en daar te armoedig om de naaktheid te bedekken... Ik heb het
lief, dat armoedige heideland! Gij zijt rijker aan kleuren,
armoedig land ... En Gij zijt liever, beminnelijker.•. En als ge
weer opleeft (in het voorjaar), dan is Uw eerste, schuchter
groen, gelijk aan de eerste vreugdjes, zoo aarzelend, zoo bleek,
zoo weemoedig, van een nog bedroefd gemoed, dat hoe lang het
ook getreurd heeft toch nog vreest om ontrouw te worden'.
In een brief gericht aan zijn tante (Semarang 14-02-1885) zegt hij
"'Ik voel mij niet gelukkig, Indië zal mij noodlottig worden zo
niet lichamelijk dan toch geestelijk
Hollidee schreef hoofdzakelijk over zijn geboortedorp Asten, al
wordt dit dorp niet met name genoemd. Hij spreekt over
Helmedkermis (Helmondkermis) en de steenweg naar
Zurnmeren (Someren). Ook wordt de kermis van Lierp (Lierop)
niet over geslagen.
Het lijkt mij duidelijk als hij in zijn ets "Een eerste schaduw op
een zonnig pad" spreekt over het Liendert, dat volgens zijn broers
8 minuten van het
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dorp ligt, maar zegt hij, " Als zevenjarigjongeije is het een heel eind.
Bedenk maar eens: eerst het marktveld (huidige Markt) over, dan door het
kerkpaadje langs het postkantoor, dan na de oversteek (van de huidige
Burgem.eester Frenckenstraat) door een gang tussen twee tuinen,
(Burgemeester .Ploegmakerspark) en dán zijn we nog maar net buiten het
dorp! Verder :rechtsaflangs de tuin van de kantonrechter (huidige
~ogte~st~t) tot even voor de Nieuwe Molen..Even voor de Tuinstraat lag
mdertlJd Gitzels Molen, dáár linksaf over een hoog hard pad ,( ongeveer
tussen de huidige Leliestraat . en de Klaproosstraat ) waar het altijd zoo
lekker waait, dan door een mulle, holle weg waar 't weer stil is , en dán zijn
we eerst in 't Liendert!
Zoals eerder gemeld is de bundel in 1978 opnieuw uitgegeven en begint met
het verhaal, "DE PRUUVERS". Hierin treedt hij op als verslaggever,
evenwel zonder te moraliseren.
Hoewel Hollidee afkerig was van dronkenschap, verdedigt hij de
gezelligheidsdrinkers want zegt hij 'de pruuver weet maat te houden, al is die
maat soms wat ruim, wat de pruuver zoekt is de gezelligheid.
Hij verdedigt eveneens het roomse volk en hun 'leiding', wanneer een van de
p~uvers, Giel Aarts, verdrinkt in 'de kanaal' , en de lastertongen los komen.
LUIster even mee; " Mer dè kumt er van!- 'k Hè 't veuruit gezee: as onze
Lieven Heer d'r eene zuukt, dan wit ie 'm wel te vijne - Nie bediend of niks: _
mê 'ne zatte kop d'eeuwig- heid ingegoa: ze hán 'm moeten loate opvrete dur
de poaling.
Giel Aar:s mag niet met de normale plechtigheid begraven worden, geen
klokgelw, geen uitvaartdienst, niet in gewijde aarde begraven worden, geen
doodskleed aan, en als een hond in de grond gestopt.
Ook hier geen zedenpreek; 't Pestoorke kos er niks an doe,- 't is 'n goei
menneke.
~et tweede verhaal gaat over 'PEER DE WEVER'. Die goeie Peer die zijn
eIgen geluk voorbij laat gaan om z'n zieke moeder, broertje en zusje te
verzorgen.
Nummer drie in de rij is "GEKLEURDE FIGUREN'.

Het vierde verhaal "WAAR EEN VARKEN AL NIET BLIJFT"
vertelt hoe een varken in de negentiende eeuw 'ritueel' geslacht
werd en waar alle onderdelen naar toe gingen.
. 'DE EERSTE SCHADUW OP EEN ZONNIG PAD' is de
vijfde in de rij.
Zoals de titel aangeeft zag de wereld er voor de kleine Hollidee,
zonnig ,zorgeloos en onbekommerd uit totdat er een schaduw over
hem gleed in de vorm van de dood, nl. de dood van zijn vriendje.
Verhaal nr. zes is "MIE DE SCHOONMAAKSTER' . Mie is een
struise schoonmaakster die de zorg op zich neemt van haar
ziekelijke zuster. Ze zegt van zichzelf" Ik ben alze leven mèr 'n
grof werkmensch gewist: botten as 'n perd en knoken as 'n koe.
In het zevende verhaal, 'EEN JONGE HEIDEN' beschrijft hij de
reacties van zijn omgeving bij een hevig onweer en ontdekt hij zijn
aardse hart, zijn heidens wereldje.
. Hij neemt afscheid van hen ,die kunnen geloven en volgt de enkele
in hun eenzaamheid, die dat geloof niet meer op kunnen brengen.
Dat afscheid zal hem 'leed blijven doen'. Het is een laatste
getuigenis, een van de weinige van Hollidee als volwassen man en
niet van 'Willem' als jongen.
Het laatste verhaal "DE REUS VAN HET DORP" was niet
opgenomen in de bundel van 1881. De heer P.v.d.Zanden, oudredacteur van het 'Peelbelang , was in het bezit van dit verhaal, en
nog in het handschrift van de schrijver.
V olgens enige kanttekeningen is het geschreven of herschreven,
nadat Hollidee uit de Oost weer in Asten verbleef.
Hollidee heeft tijdens zijn leven wel erkenning gevonden voor zijn
etsen.
Prof. dr. Jan ten Brink (1889) rekent hem onder de verdienstelijke
novellisten.
Ook dr. J. te Winkel vindt, dat de etsen veel kunstwaarde bezitten;
vooral door fijngevoeligheid munten ze uit.
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Prof. dr. Gerard Brom schreef in zijn "DE OPKOMST VAN HET
ZUIDEN"(1947) : "Hollidee is onmiskenbaar vervreemd geraakt van zijn
streek, waar hij enkel als kinderparadijs aan terug denkt".
.... J.JÖris ....
Bronnen: Inleiding, Schetsen uit het Noord-Brabantse volksleven.

marktplein voor het prachtig gerestaureerde raadhuis, dat
oorspronkelijk werd
. '
gebouwd door de hertogelijke bouwmeester Johan Wmenberg, dIe
ook de Zwanenburcht van Kleef herbouwde. Boven de bijzonder
fraaie 16e en 17e eeuwse gevels stak de trotse spits van de Pfarrkirche St.-Nicolai.
Kalkar werd in 1230 gesticht door graaf Dietrich V van Kleef en
werd in 1242 stad. In de 14e eeuw kwam de stad tot grote bloei door
o.a. de wolweverij.

DE GROTE EXCURSIE 1998.
Onze jaarlijkse excursie, san1en met H.K.K. H.N.Ouwerling Deurne, ging
ditmaal naar Duitsland ,om precies te zijn naar het land van de Duitse
Nederrijn.
Op 8 juni hadden de meesten van ons al kennis gemaakt met onze gidsen in
Duitsland Wim en Wiro van Heugten, die avond een lezing gaven over deze
streek
. Deze broers hebben indertijd een studie gemaakt over de geschiedenis,
kunst, cultuur en taal van dit land aan de Nederrijn, wat resulteerde in een
prachtig boek 'LAND VAN KLEEF'.
Wim wist die avond boeiend te vertellen over die streek en de stadjes zoals
Kalkar, Kleef, Xanten en Goch, over hun cultuur en historie waarbij hij
prachtige dia's vertoonde van de vele monumenten die er te zien zijn.
Dit deed hij met zoveel enthousiasme dat we die avond watertandend naar
huis gingen in afwachting van onze reis.
Die vond plaats op 20 juni, de lente had nog heel wat goed te maken
vandaar dat die zich op haar laatste dag van haar beste kant liet zien en ons
trakteerde op een heerlijk zonnetje.
We vertrokken vanaf de parkeerplaats bij Motel Nobis in Asten.
Busonderneming van Goch uit Deurne had voor een comfortabele touringcar
en een prima chauffeur gezorgd.
In het stadje Kalkar werden we voor het eerst 'gelost' midden op het

De banden die de hertogen van Kleef met Bourgondië onderhielden,
e
kwamen de culturele bloei van de stad ten goede, vooral in de 15 en
16e eeuw toen er in Kalkar een aantal hoogbegaafde kunstenaars
werkten. De neerslag van hun intensieve activiteit vindt men nog
gedeeltelijk terug in de Nicolaikerk, die nu nog zeven in hout
gesneden altaren herbergt. Helaas was wegens restauratiewerkzaamheden de kerk gesloten.
Andere bezienswaardigheden waren het Stadsmuseum met zijn
stadsgeschiedenis, en een verzameling handschriften (o.a. de
'Sachsenpliegel',1390-1400), Het Begijnhof met zijn middeleeuwse
muur- en plafondschilderingen uit de Renaissance. Hier werden we
getrakteerd op een kop koffie met een overheerlijk stuk
aardbeienvlaai met slagroom. Ik wist alleen van het bestaan
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van Kalkar door de geruchtmakende snellekweekreactor uit de begin- jaren
'70 op rekening van België, Nederland en Duitsland.. Met een geheel nieuwe
ervaring verlieten we Kalkar richting Kleef. Even buiten de stad ligt
Hanselaer, een rustig dorpje in de uiterwaarden, dat verder uit wat
boerderijen bestaat gelegen op woerden (terpen). Even lijkt 't of de tijd er
eeuwen stil heeft gestaan. Maar bij het kerkje, dat we gingen bezichtigen ,
ontdekken we 'tot ons verdriet' dat ook hier de moderne techniek is
doorgedrongen, want een prachtige boer was het gazon aan het maaien met
een motormaaier. Het kerkje, dat deels uit tufsteen bestaat en rond 14 00
gebouwd werd, bezit een opmerkelijke rijke inrichting zoals o.a. enkele
heiligenbeelden uit de 15e eeuw. De verschillende kunstwerken zijn
ontstaan onder invloed van de Italiaanse Renaissance maar ook van Barok.
Ook een Romaanse doopvont uit de 13de eeuw.
In deze hele streek werd vroeger Nederlands gesproken wat blijkt uit een 17e
eeuws beeld van St.-Antonius- Abt met de inscriptie" Te eeren S.Antonius
patroon deser cap ellen heeft Aert Portes ende Sibiester van Hemsekoy
kerckmeesters dit doen stellen Anno 1622, 12 sep. Nadat onze gids, Wim,
die per fiets vanuit z'n huidige woonplaats Duiven (NL) was gekomen, ons
alles heeft verteld betreffende de kerk en de kunstschatten, vertrekken we
naar Kleef.
Kleef,(Kleve) gelegen op de stuwwal van de uiterwaarden aan de voet van
de Zwanenburcht van waaruit de vorsten van Kleef regeerden over het
uitgestrekte graafschap en later hertogdom Kleef.
Van het oorspronkelijke burchtcomplex uit de 11 e II2e eeuw is niets meer
over. Van de uitbreiding van het slot, in de I5 e eeuw, zijn enkel de
Zwanentoren, een gotisch bouwwerk met weergang hoektorens en spits, en
de zuidelijk daarvan gesitueerde Spiegeltoren, (1429) nog over. De naam
Zwanenburcht heeft het slot te danken aan de uit de vorige eeuw stammende
Lohengrin sage, daarvoor werd het, of' Slot van Cleef of Hof van Cleef
genoemd.

LOHENGRIN SAGE.

In de achtste eeuw heerste over Kleef ene graafTheoderik, die opgevolgd

werd door zijn enige dochter Beatrix. Vorsten uit de omtrek
trachtten haar van dit erfdeel te ontdoen.
Van alle kanten bestookt, zat zij op een dag troosteloos in haar
burcht te Nijmegen.

Plotseling zag ze op de Waal een zwaan, die
De z,,',JI1ell bll rch r
K/ee/, aan een gouden ketting een bootje voorttrok
waarin een ridder zat. Hij hield een verguld zwaard in zijn hand en
aan zijn vinger schitterde een kostbare ring, aan zijn zijde hing een
jachthoorn en naast hem stond een gouden schild. De ridder kwam
op het slot aan en bood de gravin zijn diensten aan.
Nadat hij de roofzuchtige vijanden overwonnen had huwde hij met
Beatrix. Bij de huwelijkssluiting moest Beatrix hem echter beloven
nooit naar zijn afkomst te vragen. Anders zou hij haar moeten
verlaten. Lang bleef de gravin haar belofte trouw, maar op zekere
dag stelde zij hem toch de noodlottige vraag. Lohengrin verliet haar
en zij zag hem nooit terug.
Vóór zijn vertrek schonk hij zijn zoon Theoderik zijn schild en zijn
zwaard, zijn zoon Godfried zijn hoorn en Koenraad de ring.
Na de rondleiding in de Zwanenburcht, waar onze gids zich weer
eens van zijn beste kant liet zien, met zijn boeiende uiteenzetting
van de geschiedenis
1'(//1
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van Kleef, gingen we de stad in om rustig wat rond te kijken maar vooral
ook om de inwendige mens te versterken. Om twee uur waren we weer
allemaal verzameld rond het standbeeld van Frederik Willem van
Brandenburg, waar we links van ons de stadsbibliotheek zagen. In dit
prachtige gebouw (1467), met roodwitte luiken waren de voormalige
paardestallen gevestigd, waar zo'n tweehonderd paarden gestald ko~de~
worden vandaar de naam "Der Marstali" (het Stalgebouw). Van hieruIt
vertrokken we naar Schenkenschans (gem. Kleef) een dorpje in de
uiterwaarden van de Rijn bestaande uit één straat met dicht opeen staande
huisjes waartussen enkele steegjes slingeren met als middelpunt de kerk.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was dit plaatsje een van de meest oms~eden
vestingen waarvoor veel bloed gevloeid heeft. De Kleefse graaf Johan het ca
1350 op deze plaats een burcht bouwen, die de splitsing v.~ de Rijn z~~
beheersen. De splitsing van de Rijn in de Waal en NedernJn lag toen bIJ
Schenkenschans. Mede door de vele overstromingen stond in de 16e eeuw
alleen de toren nog maar overeind.
In 1586 bouwde de overste Maarten Schenk van Nideggen hier de
belangrijkste vesting van de Nederlanden. Deze vesting, die aanvankelijk de
naam Den Brielof Vossenhol meekreeg, moest de Betuwe en het verderop
gelegen Utrecht en Holland beschermen tegen invallen van de Spaanse
troepen vanuit het Overkwartier Gelre.
Later bleef de naam van
de bouwer aan de vesting
verbonden. In 1599 kreeg
de Schenkenschans de
eerste aanval te verduren
van de Spanjaarden.
Na een beleg van 8 dagen,
waarbij de vesting constant
met 12 kanonnen beschoten
werd, dropen de Spanjaarden
af.Door verraad wisten de
Spaanse troepen in 1635 de
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vesting toch nog in te nemen, waarop de Staatsen een zwaar
offensief inzetten, dat acht maanden duurde en tot resultaat had dat
de Schenkenschans weer in Staatse handen kwam.

De Schenkenschans

In het rampjaar 1672 veroverden de Franse troepen de Schans. Bti
het Wener congres (1815) kwam de Schans bij Pruisen.
In de muren van het kerkje zijn nog enkele kanonskogels
ingemetseld, die herinneren aan de zware strijd. Nadat een
vriendelijke mevrouw ons het sobere interieur van deze kerk had
laten zien, ging onze reis richting Kleefse Parken.
Na de verwoesting van de beroemde oude parken werden in
opdracht van Johan Maurits van Nassau-Siegen, nieuwe parken
aangelegd, zoals o.a. het Alte Park ( Oude Park) dat zich uitstrekt
over de hellingen van het Sterrenbusch (Sterrenbos) .
In dit park ligt het grafmonument van Johan Maurits van Nassau
waarin de indertijd aangebrachte Romeinse grafstenen zijn
vervangen door duplicaten
Even verderop ligt nog het Moritz Park ( Maurits Park).
Behalve het fraaie tuin- en parkcomplex in het zuidoosten van de
stad bevindt
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zich in het noordwesten, langs de weg Nijmegen Kleef, de nieuwe
Tiergarten waarheen 12 straalvonnig aangelegde wegen leiden. Lager in het
dal ligt het zogenaamd Amfitheater (1656) een naar Italiaans voorbeeld
(Villa d'Este in Tivoli) aangelegde terrassentuin met een beeld van MinervaTritona (Pallas Athene) (1660) als middelpunt.
Van hieruit hadden we een machtig mooi uitzicht op een aan de overkant
van de weg gelegen kanaal gedeelte, dat in het verlengde van de
geometrische as van het park ligt.
In vroeger dagen kwam dit kanaal uit bij de Wasserburg van Rinderen.
Toen onze gids op de fiets sprong om huiswaarts te keren, doch niet alvorens
hij ons nog haarfijn had uitgelegd hoe en wanneer deze prachtige parken tot
stand waren gekomen, zochten wij de schaduw op onder de rijk versierde
koepel van het Amfitheater, om nog even te genieten van het weidse uitzicht.
Daarna stapten we ,(moe maar voldaan) in de bus om in Boxmeer nog een
afzakkertje te nemen.
De afsluiting van een geweldig mooie en niet te vergeten, bijzonder
interessante excursie vond plaats in Motel Nobis te Asten, waar we bij een
drankje en een uitstekend diner nog heel wat na te praten hadden.
Wat mij betreft kan deze Grote Excursie bij de top drie de archieven in,
waarbij een compliment aan de beide gidsen, maar ook aan de organisàtoren
Wim loosen en Piet van der Westerlaken, zeker op zijn plaats is.
Bij dit verslag heb ik het boekje, LAND VAN KLEEF, van Wim en Wiro
van Heugten, als handleiding gebruikt alsook de foto's.
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