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Van het bestuur
Voor U ligt het laatste nummer van de Vonder van
dit ongelofelijke jaar 2021. Aanvankelijk dachten
velen dat aan het einde van dit jaar de pandemie wel
over zou zijn. Dat de activiteiten van onze vereni
ging zonder enige aanpassing zouden kunnen
doorgaan. Helaas hebben wij wederom enkele acti
viteiten, waaronder de Algemene Ledenvergade
ring moeten afblazen. Gelukkig hebben vele leden
van onze vereniging het afgelopen jaar niet stil ge
zeten.
Ook mochten wij weer een aantal nieuwe leden
verwelkomen. Joop Martens en Martien van de
Moosdijk uit Asten, Geert-Jan Verberne uit Oos
trum, Marc van Deursen uit Someren en Sjef van
Doorn uit Tilburg.
Maar er ontviel ons ook een prominent lid.
Op 16 september overleed op 93-jarige leeftijd
Remy Lammers uit Someren-Eind. Een mand die
als het ware getrouwd was met Someren-Eind en
altijd klaar stond.  Remy was iemand die vanwege
zijn werk als onderwijzer en vele bestuursfuncties
bij verenigingen wist wat er leefde in de gemeen
schap. Niet ten onrechte was hij bij een aantal
verenigingen benoemd tot erelid én voor al zijn werk
werd hij koninklijk onderscheiden.
Naast zijn belangstelling voor de mens in “t Eind
was hij ook zeer geïnteresseerd in de geschiedenis
van Someren-Eind. Op meerder manieren heeft jij
blijk gegeven van deze belangstelling en kennis van
dat verleden. In het dorpsblad Samen ’t Eind ge
bruikte hij die kennis voor zijn maandelijkse bijdra
ge over Eindse mensen en dingen van vroeger.
Maar zijn kennis en belangstelling reikte verder. Tot
op hoge leeftijd heeft hij bijdragen geleverd aan ons
blad. Bijdragen die altijd van betekenis zullen blij
ven.
Op 21 oktober 2021 vond de afscheidsdienst van
Cris van de Heuvel plaats. Een lid van onze vereni
ging, die aldus zijn dochter veel plezier beleefde aan
zijn lidmaatschap. Om dat te onderstrepen is tijdens
deze dienst een inzameling gehouden voor een do
natie aan onze vereniging De Vonder. Een mooi
gebaar. Een bedrag van € 230,-- is inmiddels door
de penningmeester in ontvangst genomen.
Overigens mogelijk een van de laatste activiteiten
van de penningmeester, die zijn bestuurslidmaat
schap gaat beëindigen. Dat geld overigens voor nog
twee bestuursleden en mogelijk volgend voorjaar
voor nog meer bestuurders van onze vereniging. Er
is dus dringend behoefte aan personen binnen of
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buiten onze vereniging die een bestuurlijke bijdrage
aan onze vereniging willen leveren. Indien U ie
mand weet of zelf bestuurder wil worden, dan wil
het bestuur dat graag horen. U kunt dan o.a. met
de voorzitten contact opnemen
Zoals gezegd, dit is het laatste nummer van 2021.
Namens het bestuur wens ik U dan ook een rustige
en een gezonde jaarwisseling.
Tot slot dank ik alle leden die in dit jaar op welke
wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan de
doelstelling van onze vereniging: de kennis van het
cultuurhistorisch erfgoed van de gemeenten Asten
en Someren te behouden, over te dragen en toegan
kelijk te maken voor alle geïnteresseerden.
 
Namens het bestuur.
Hans Dittner, voorzitter

 
U treft ook een artikel aan over de Roman Visscher
kaart. Deze is niet alleen mooi om te zien, maar ook
heel interessant om de achtergronden er van te
weten.
Naast tal van overpeinzingen over de overdracht
van een heleboel bidprentjes komt de rubriek Oud
Goud met een artikel uit een oud Peelbelang over
een bijzondere school in Lierop.  
Het artikel van de Astense Landweer wordt in deze
uitgave afgesloten.
En natuurlijk komt er vanuit brandweer Someren
weer een bijzonder voorval voorbij.
Ook deze Vonder is wederom rijkelijk gevuld en als
altijd heel divers van samenstelling, dus er valt voor
eenieder zeker wat interessants te ontdekken. Veel
leesplezier!
Wij hopen u als lezer ook in 2022 te kunnen boeien.
 
Namens de redactie,
Hennie Hoeben
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Van de redactie
De tijd van nu is te vergelijken met de springproces
sie in Echternach. In deze coronatijd maken we drie
stappen voorwaarts en noodgedwongen weer twee
achterwaarts. Hoe lang nog? Dat is nu niet te
voorpellen.
Het leven kenmerkt zich vaak door het steeds weer
nemen van afscheid. Vaak afscheid van dierbaren
of goede bekenden. Zo hebben we kort geleden nog
afscheid moeten nemen van de ons zo bekende
Remy Lammers. Een laatste bijdrage van hem
hebben we nog maar een goed jaar geleden gepubli
ceerd. Het ging over het schrijnend leven van Her
man de Man, de schrijver die hij goed gekend heeft.
Remy is tot op hoge leeftijd betrokken gebleven en
heeft  door de jaren heen de nodige bijdragen gele
verd. Daarvoor onze hartelijke dank
Opvallend tegenwoordig is het grote succes op
Facebook van de sites ”Herinneringen aan Some
ren” en “Asten zoals het was”. Deze genieten een
steeds grotere belangstelling: een teken dat velen
zich op een bepaalde manier verbonden voelen met
het verleden en het fijn vinden om hiermee regelma
tig bezig te zijn. De reacties zijn in elk geval enorm
positief. Zo is het heden weer op een heel andere
manier verbonden met het verleden.  
De actie van Plus en Spar “Asten plaatjes met
praatjes” heeft in de gemeente Asten het nodige
enthousiasme losgemaakt bij de plaatselijke bevol
king. In goede samenwerking met onze heemkun
dekring is deze actie naar voorbeeld van Someren
tot stand gekomen. Het is een prachtige uitgave
geworden. Dit plaatjesboek neemt je in vogelvlucht
mee door de geschiedenis. Het was wel zaak om zo
snel mogelijk alle plaatjes te verzamelen. Het is
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hopelijk velen gelukt.
In deze uitgave van De Vonder komt er na jaren een
slot aan de populaire reeks van Louis Tinnemans.
 
We hebben lange tijd kunnen genieten van al zijn
herinneringen aan de crisisjaren en de oorlogstijd.
Mooi toch.
Aandacht is er ook voor het nieuwe boek van Cees
Verhagen over de historie van de Lambertuskerk in
Someren. Voor menigeen, denken wij, een echte
aanrader.
 Voor vervolg zie pag. 2
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anders, ik weet het niet, maar bij mijn buurman,
Klaasje V. kwam rook uit het dak van het turf
schuurtje. Een korte inspectie leerde me dat de turf
aan het smeulen was geraakt (mogelijk door een
heet granaatscherf) en samen met buurman H., die
op dat moment toevallig ook naar huis was geko
men en de rook ook gezien had hebben we met
emmers water het brandje kunnen blussen.
Het werd half oktober en de mensen waren geleide
lijk allemaal naar hun huizen teruggekeerd. De
wegen waren ongelooflijk slecht. De straatklinkers
lagen met hopen op en langs de weg, die niet bere
kend was geweest op vele tonnen zware tanks en
dito stukken geschut. De elektriciteitsdraden hin
gen met stukken en flarden over de weg en over de
straat. Door de bomen hadden de achtervolgende
troepen tientallen extra draden getrokken voor hun
eigen verbindingen. ’t Was een onvoorstelbare
chaos. En in die chaos verwachtten wij onze tweede
baby. Ik had een noveen gehouden ter ere van de

H. Gerardus.  John werd geboren op
16 oktober, de feestdag van de H.
Gerardus. De baby woog 7 pond en
2 ons, maar was toch zo mager als
brood. Wat wil je. De tijd was ernaar.
Toen de vroedvrouw kwam hadden
we alleen een kaarsje en een liliput
petroleumlampje, dat nog minder
licht gaf als een verjaardagskaarsje
op een taart. Hij maakte geen moei
lijkheden en lag na 1 1/2 uur al te
slapen in zijn pitrieten wieg. Ik had

me evenals mijn vrouw vaak zorgen gemaakt over
de gevolgen van alle moeilijkheden met schuilkel
der, emoties, vallende bommen, vluchten, plotse
ling wegduiken als er een granaat ontplofte, daarna
bij nacht en dag binnenlopende Engelse soldaten,
inkwartiering enz. enz. We konden nu een zucht van
verlichting slaken en de Heer danken voor de goede
afloop. Tijdens de bevalling hadden we een uurtje
een iets grotere petroleumlamp mogen lenen van
Mina van O., een tante van de schilder. Uitdrukke
lijk werd verzocht de lamp na de bevalling meteen
terug te brengen, want Mina was zwaar astmatisch
en had de lamp zelf hard nodig als ze ’s nachts op
moest vanwege haar kwaal. Om kwart voor 12 werd
John geboren, om kwart voor 1 bracht ik de lamp
terug en vertrok ook de vroedvrouw. Later, na 30
jaar heeft deze baby, nu zelf arts, onder haast even
slechte omstandigheden (mogelijk soms nog slech
ter) honderden baby’s ter wereld helpen brengen in
Afrika. Drie dagen na de geboorte kwamen drie

Herinneringen aan crisisjaren en
oorlogstijd van Louis Tinnemans
(8 / slot) 
Omdat er altijd ongure elementen zijn geweest (en
ook wel zullen blijven) werd er ook gestolen tijdens
de afwezigheid van de kombewoners. Om een oogje
op mijn eigen spullen te houden fietste ik iedere dag
een paar keer richting ons huis. Op
één van die tochtjes zag ik bij het
PNEM huisje tegenover café de V.
iemand liggen; het was Hendrik D.
dodelijk getroffen door een granaat
scherf in zijn heup. Ik heb contact
gezocht met Frans V. en samen heb
ben we hem toen per brancard naar de zusters ge
dragen. Een andere keer werd ik aangeroepen door
slager van D. of ik geen ham wilde kopen. Ik stap
te af en liep bij van D. binnen. Voor 12,- kreeg ik
toen een hele achterham van zo’n halfwas mestvar
kentje dat bij Toon B. in de stal was getroffen door
een granaat die zijn staart had meegenomen. Bij
Janus S., waar ook mijn vrouw en dochtertje in de
kelder zaten hebben ze er lekker van gegeten. Ik heb
er zelf geen sneetje van geproefd, daar ik voor de
proviand moest zorgen voor meer dan 20 personen,
waarvan niemand uit de kelder durfde te komen.
Toen ik op een namiddag weer eens thuis was om
het varken te voeren viel er net een bom vóór het
huis en de grote kamerruit geheel aan diggelen. Ook
in de omgeving alle ruiten stuk. Na een korte pauze
was ik met een emmer voer in het in het varkens
hokje bezig, met de sloeber in de trog te gieten, toen
een bom viel bij Klaasje V. in de achtertuin. Een
scherf ervan rukte de helft van de hoekpaal weg op
nog geen twee meter van mij vandaan. Ik liet me
achterover vallen en bleef met kloppend hart
muisstil luisteren of ik er nog meer zou horen aan
komen. Langzaam kroop ik overeind en repte me
via het tuinpaadje naar binnen. In het voorbijgaan
zag ik dat een granaatscherf van wel 25 x 15 cm.,
ruw staal van wel 3 cm. dik, door de buitenmuur
van ons huis was gedrongen op nog geen meter
afstand van het looppad. Jarenlang heb ik dat scherf
nog bewaard als nare herinnering aan het doodsge
vaar wat zó dichtbij was geweest. Er vielen die
middag geen bommen meer, maar toch heb ik toen
nog wel een uur in de kelder gezeten om een beetje
bij te komen. Er zijn er echter die het nooit leren. ’s
Anderendaags kwam ik op mijn basis terug en of
het nu kwam van die bom van de dag ervoor of iets
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Engelse soldaten op
een enorme zware
Harley Davidson ach
ter het huis gereden
en hun eerste uitroep
was: Ah i see the
baby is born, i see
the washing hanging

on the Siegfried Line”. Ze waren bij ons ingekwar
tierd en hadden juist drie of vier dagen van uiterst
zware gevechten achter de rug in de hel van Over
loon. Ze mochten nu een paar dagen rust nemen.
Op een namiddag stopte plotseling een ziekenwagen
uit Geldrop voor mijn deur. De chauffeur infor
meerde hoe het stond met de vijandelijkheden rond
sluis 11. Hij moest nl. de vrouw van Karel B. die bij
sluis 11 aan de kanaalstraatzijde woonde van waar
nu de Halmplankfabriek staat, thuis brengen. Deze
kwam van Geldrop met een tweeling in haar armen,
waarvan ze in het St.Annaziekenhuis bevallen was.
Terwijl ik hem aan het overreden was om toch as
jeblief niet het gevaar tegemoet te rijden viel er juist
weer een granaat ergens in de kanaalstraat. Dat was
voor de chauffeur voldoende bewijs. Hij bracht
mevr. B. bij mij in huis in de kelder terwijl ik in al
lerijl beddengoed van boven naar beneden gooide.
En daar zaten we even later met z’n drieën en nog
twee baby’s met de schrik in de benen weer in de
kelder toen er op de deur werd gebonsd. Men had
de ziekenwagen zien staan en vermoedde dus dat
daar wel iemand thuis zou zijn.  En terwijl mevr. B.
de hongerige baby’s de borst gaf togen wij naar de
kanaalstraat – daar was de boodschapper voor
gekomen – en moesten daar ervaren dat mevr. de
G. door een granaatscherf in haar buik getroffen.
Mevr. de G. was in de laatste dagen van haar
zwangerschap! Ze kon met een uiterst zwakke stem
nog vragen of de baby die je zo uit haar buik had
kunnen nemen of het een jongen of een meisje was,
waarop ze stierf. Ik ben toen onmiddellijk wegge
rend, want ik kon het niet aanzien en de gedachten
niet verdragen; immers mijn vrouw was ook in haar
laatste week of weken !! Na een half uur of een uur,
ik weet het niet meer, want ik was geheel verslagen
kwam de chauffeur terug en heeft mevr. B. weer
teruggebracht naar het ziekenhuis. Ik had de G.
oppervlakkig gekend omdat wij in Nederweert in
dezelfde klas hadden gezeten.
 

Nieuw boek van Cees Verhagen.
Het nieuwe boek van Cees Verhagen draagt de titel:
Ode aan de Lambertuskerk in Someren…….
 
Een cultuurhistorisch en geschiedkundig verhaal in
woord en beeld over een sieraad in de gemeente
Someren.
 
Hier volgt een korte motivatie van de schrijver zelf
over de wijze waarop dit boek tot stand is gekomen:
Het idee om een boek (in kroniekstijl) te schrijven
over de geschiedenis van de Lambertuskerken in
Someren bestond al langer. Wat veel mensen niet
weten is dat er maar liefst 7 Lambertuskerken ge
staan hebben op verschillende plekken in Someren
en dat Someren voor 1648 twee kerken had.
Wie de geschiedenis van Someren wil bestuderen,
moet beginnen met de kerkgeschiedenis van Some
ren.  Tot ca. 1950 waren de kerken ‘oppermachtig’.
De lockdown was een goede gelegenheid om hier
daadwerkelijk aan te beginnen. Natuurlijk zijn er
architectonisch mooiere kerken, maar de meeste
kerken kunnen niet tippen aan de intrinsieke
schoonheid en intimiteit van ‘mijn’ kerk, hier zing
ik met  ‘De Nachtegaal’ en beleef ik mijn spiritua
liteit. De kerk is de ziel van mijn dorp, die de men
sen verbindt.
Tijdens het schrijven begreep ik de grote invloed
van de kerk en werd ik me ervan bewust, dat de
bewoners van Someren heel veel energie en geld in
de kerken gestoken hebben. Wij zouden daarom
ook veel energie moeten stoppen om de kerken in
Someren te behoeden voor afbraak. Ze zijn het
centrum (ziel) van een dorp en bepalen mede onze
cultuur, geschiedenis en welzijn.
 
Het boek is 176 pagina’s dik, fullcolour en staat vol
met zeker 150 foto’s.
Het kost €15 en is te koop bij Cees Verhagen en
Primera Someren
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Brandweer Someren 25 jaar (5)
Uit hoofde van zijn functie als com
mandant van de brandweer heeft
Ben van Otterdijk jaren geleden
bijzondere gebeurtenissen in ver
haalvorm uitgewerkt. Ook in deze
editie kun je weer een van zijn ver
halen lezen. Met deze verhalen kan
de lezer eens op andere wijze kennis
nemen van brandweer Someren.

We zijn de weg kwijt
 
Het is 1990, ik ben al enkele maanden bevelvoerder
bij de brandweer. In die tijd was het gebruikelijk dat
een bevelvoerder werd opgeleid tot hoofdbrand
wacht. Leiding geven deed je door hard roepen en
het spoor te volgen van de commandant. De oplei
ding voor onderbrandmeester (bevelvoerder) was
alleen weggelegd voor commandanten of hun
plaatsvervangers. Binnen onze brandweer was dat
alleen het geval bij de ondercommandant. Tegen
woordig ben je verplicht eerst de opleiding onder
brandmeester afgerond te hebben voordat je wordt
aangesteld als bevelvoerder.
Toen ik gevraagd werd om bevelvoerder te worden
heb ik gevraagd of ik de opleiding onderbrandmees
ter mocht doen. De toenmalige commandant
stemde na enige discussies uiteindelijk in met het
voorstel. Hij zei wel dat ik voorlopig terughoudend

moest zijn om op te treden als bevelvoerder en meer
ervaren bevelvoerders voorop moest laten gaan.
 
Zo kregen we op een mooie zaterdag in het voorjaar,
een oproep voor een brand op de Strabrechtse
Heide. We zijn vlug aan de brandweerkazerne en
het eerste voertuig zit snel vol. Er was echter nog
geen bevelvoerder, dus ik stapte voor in de tankau
tospuit om mee uit te rukken, toen de ondercom
mandant net binnen kwam. Hij verzocht mij uit het
eerste voertuig te stappen. ‘Het betreft hier een
oproep voor een oefening,’ zo vertelde hij. ‘Dat wil
zeggen Staatsbosbeheer heeft een stuk van de
Strabrechtse Heide in brand gestoken om dit af te
laten branden. De brandweren van de omliggende
gemeenten zijn opgeroepen om een inzet- en com
municatieoefening te houden. Ik heb graag dat een
meer ervaren bevelvoerder het eerste voertuig bezet,
jij kunt dan de tweede tankautospuit nemen,’ aldus
de ondercommandant. En, zoals gezegd, een meer
ervaren bevelvoerder komt binnen en vertrekt met
de eerste tankautospuit. Enkele minuten later ver
trekken ook wij met de tweede tankautospuit. De
opdracht is dat we ons melden op een aangegeven
coördinaat. De chauffeur krijgt van mij de opdracht
richting Provincialeweg/Lieropsedijk te rijden.
Ondertussen zoek ik op de kaart het coördinaat op.
Het meldpunt blijkt te liggen op de Strabrechtse
Heide nabij de Schaapsloop in Heeze. Vanuit de
Provincialeweg gaat het richting Heeze, als ik in de
spiegels zie dat we worden achtervolgd door de
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commandant met zijn eigen voertuig, vergezeld
door zijn plaatsvervanger. Halverwege Heeze roept
een van onze mensen dat hij rook heeft waargeno
men op de Strabrechtse Heide. Dit is juist bij de weg
waar we normaal gesproken altijd de heide op rijden
bij een brandmelding. We stoppen het voertuig en
observeren of er inderdaad rook waarneembaar is.
De commandant is ook gestopt met zijn voertuig,
en komt naar mij toe en vraagt wat we hier aan het
doen zijn. Ik geef uitleg en vertel hem dat we op weg
zijn naar de Schaapsloop te Heeze. Vervolgens
vraagt hij waar de eerste tankautospuit van Some
ren is gebleven. Ik vertel hem dat we over de mobi
lofoon hebben gehoord dat zij via Lierop de Stra
brechtse Heide op rijden. Sindsdien zijn we elk
contact met het voertuig verloren. Er blijkt geen
rook waarneembaar. Diegene die vertelde dat hij
rook gezien had, dacht dat waarschijnlijk omdat we
de blusactie anders zouden missen. We vervolgen
onze weg en komen aan op het aangegeven punt.
De commandant van de brandweer Heeze staat ons
al op te wachten. Buiten brandweer Heeze zijn ook
Geldrop en Maarheeze gealarmeerd.  Wij zijn het
eerste brandweervoertuig dat zich ter plaatse meldt.
We krijgen een gebied aangewezen en gaan over tot
actie.  Na een half uur is de watertank van het
voertuig leeg. Ik vraag het inzetcommando waar we
water kunnen tanken. Even later bevinden we ons
in het centrum van Heeze en voorzien het voertuig
van water. De manschappen doen zich ondertussen
tegoed aan een friet met snack in de cafetaria tegen
over de waterwinplaats. Hierna vervolgen we onze
weg weer naar de heide om het laatste stukje af te
blussen. Na een half uurtje zijn we klaar en kunnen
we naar huis terug keren. Als we op de terugweg
zijn, komen we de eerste tankautospuit van Some
ren tegen. Zij waren nog niet eens ter plaatse ge
weest. Ze vragen ons de weg. Wij geven aan dat de
brand reeds geblust is. ‘Hoe lang zijn jullie al hier’,
wordt er gevraagd. ‘Ruim een uur, we hebben zelfs
al een keer water getankt,’ is het antwoord. ‘En
jullie,’ vragen we, ‘wij, wij zijn de weg kwijt!’ We
hebben rond gereden op de Strabrechtse Heide. ‘
Zeker ook moeten tanken! Maar dan dieselolie,’
roept een van onze brandweermensen met een lach.
De commandant die inmiddels ook op de terugreis
was, krulde nog eens door zijn grote snor.

OUD GOUD
Naar Lierop. 
  
door Jac. Jöris.
 
Arbeid is niet alleen de enige bron van duurzame
welvaart, maar ook een der grootste bronnen van
levensvreugde en levensgeluk. Dit geld zowel voor
vrouwen als voor mannen. Maar dan moet die ar
beid zo verdeeld en ingericht worden, dat met de
minst mogelijke prestatie het hoogste succes verkre
gen wordt. “als ’t er maar is”, zeggen sommigen,
dan kan ik ook wel lekker eten klaar maken, dan
kan ik ook wel voor mooie kleren zorgen, dan kan
ik mijn kamers ook wel mooi arangeren, dan kan
ik ook wel pronken met mooie vogels, planten en
bloemen enz. enz.. daarnaast mogen we gerust de
stille bekwame vrouwen roemen, die met “weinig”
bepaald wonderen doen op het gebied van kook
kunst, kleding en inrichting van huis en tuin.
Waar de vrouw zelf niet zorgt….. zelf niet kan
zorgen voor de gehele cultuur van bloemen, groen
ten en fruit in en om huis en tuin, daar moet ze toch
over de nodige kennis beschikken om dien arbeid
te regelen en te leiden.
De man moet vaak “van huis” om den brode, maar
de vrouw is door haren werkkring verplicht het
grootste deel van haar leven te slijten in huis en tuin.
Daar moet zij zich een hemeltje weten te scheppen,
door het ook voor hare huisgenoten mooi en gezel
lig te maken. Daarom moet zij trachten de nodige
kennis te verwerven om hare levenstaak naar beho
ren te vervullen.
Zij moet, wat de materiële kant betreft, over de
nodige kennis beschikken. a . Om slechts datgene
aan te schaffen, wat nodig is; b. Om vooral het le
vend plantenmateriaal en het vee overeenkomstig
zijne eisen te verplegen (grondbewerking, bemes
ting, voeding, wieden, schoffelen, oogsten, inma
ken, drogen enz.) c. Om ene huishouding zo te be
sturen, dat er geen tekorten zijn met andere woor
den dat ze met weinig toch behoorlijk rond weet te
komen. Deze kennis is voor elke vrouw een onuit
putbaar  bron van genot en levensgeluk. Als we nu
weten, dat in scholen als te Lierop een dergelijk
fundament voor deze levenseis gelegd wordt, dan
mogen wij wel onze aandacht schenken aan zo’n
heilzame inrichting in onze onmiddellijke nabijheid.
  
Bronnen: Peelbelang.
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Een hamey staende in die laentweer aen Voerseldonck in der parochien
van Asten, tot behoef der naburen van Asten. 1466  (deel 3 / slot)
 
Een historische verkenning van de Astense landweer,  door Jacques van der Velden
 
Op de ‘satellietkaart van droogte 2018’ (Afb.7) is op dezelfde plaats een lichtgekleurde langwerpige vlek
zichtbaar. Dit gebied is mogelijk een restant van de landweer die ik zoek, vergelijkbaar met de landweer
tussen Heytrack en Cruysven. Als ik die vergelijking verder doorvoer, dan is het denkbaar dat de
Voordeldonkse landweer in noordelijke richting doorliep tot aan de Astense Aa en in zuidelijke richting
tot aan de Voordeldonkse Broekloop. Afb.5 Nog waarschijnlijker lijkt het mij dat de landweer niet he
lemaal doorliep tot aan de Astense Aa. Op het einde boog ze denk ik een stukje rechtsaf richting Leensel,
zodanig dat er geen begaanbare doorgang meer overbleef tussen dit punt en de Astense Aa, onbegaanbaar
door drassig beekdalgebied en bossen. Afb.6 Ik heb op enkele kaarten in oranje soms donkerrood de
vermoedelijke oude route naar Asten van vóór 1516 ingetekend: Blokhuis E Leensel, Rinkveldse weg,
landweerdoorgang C, Rinkveld, Asten. Voor het lokale verkeer met de Peel ten behoeve van peelwerkers
waren er twee andere landweerdoorgangen beschikbaar, Voordeldonk A en Kloostereind B. In 1466 werd
in de doorgang aan de oostzijde van de Vork, waar de Astense Dijk op aansloot, vermoedelijk Hamei D
geïnstalleerd, de doorgangen A en B konden gewoon blijven staan. Rond de Vork heeft men ook de
Landweer aan moeten sluiten aan de Astense Dijk. Of de vreemde donkergekleurde percelen op de
Tranchokaart in de vorm van een ‘V’ boven de lijn DB daar iets mee te maken hebben vermoed ik wel,
maar ik kan de bedoeling niet precies duiden. In 1832 worden ze met Nieuwvelden aangeduid, nieuwe
ontginningen dus. Het perceel C520 van Wilbert Andries Verheijen ligt precies op het punt D. Zeker is,
dat de gehuchten Voordeldonk, Kloostereind, Rinkveld en Achterbos door deze landweer beschermd
werden. De Astense Dijk, nu Hutten-Dennendijk-Brand, splitst zich in de Vork in twee wegen. De A-
route gaat rechtdoor richting Voordeldonk (Asten) en de B-route rechtsaf richting Kloostereind (Ach
terbos). Volgens de titel van dit verhaal: “Een hamey staende in die laentweer aen Voerseldonck”, stond
de hamei ‘in de landweer, aan de Voerseldonk’. Dat is mogelijk daar waar de landweer is aangesloten op
de Astense Dijk punt D. Afb.6 Ik ben op zoek gegaan naar bewoning in de buurt van dit punt. Tussen
de onroerende goederen van de erfgenamen van Maria Joachim Hendricxdochter - weduwe van Peter
Dircx van de Winckel heb ik aanwijzingen gevonden die deze reconstructie steunen. In het Oud Rechter
lijk Archief van Asten 1633 staat onder het 1e lot, land aen den Boom – aen Voordeldonck; 2e lot, land
aen den (Boom); 3e lot, hofstad, schuur, aangelag met hout daarop; 4e lot, land/groes de vorck – aen
Voordeldonck (5). Lot 3 komt toe aan Peter Baeckermans. In 1721 komt dit onroerend goed door koop
in handen van de familie Wilbert Aalbers Verheijen. Ten tijde van het kadaster 1832, betreft dit perceel
C577 eigenaar Wilbert Andries Verheijen, huidige huisnummer Brand 15. Afb.6 Perceel C520 Nieuwveld
is dan ook in het bezit van Wilbert Andries Verheijen. Zie ook de Bewoningsgeschiedenis en Kadaster
kaarten op www.heemkundekringdevonder.nl (11)
Overzicht reconstructie Landweer: Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) heb ik Brand 15 en
de landweer Voordeldonk - Rinkveld ingetekend. Omdat de hamei “in de landweer” en “aen Voerseld
onck” gestaan moet hebben was eerst het snijpunt A van de landweer met Den Brand mijn keuze voor
de hamei, maar om Asten ‘s nachts op twee plaatsen af te sluiten leek mij ook onhandig. De situatie
overziend denk ik toch dat punt D daarvoor nog betere kaarten heeft. Landweren zijn zéker niet altijd
recht en omdat op punt D de weg naar Asten (Kloostereind, Achterbos én Voordeldonk) met één hamei
kan worden afgesloten, heeft die plaats mijn voorkeur gekregen. Misschien hebben de landweerdoorgan
gen A en B in het verleden steeds een eenvoudige (draai)boom gehad. Een stevigere afsluitbare boom of
hamei werd wenselijker naarmate de Astense Dijk voor Asten een belangrijkere aansluiting met de
Keulse baan werd. Het Liesselse blokhuis nam de meeste verdedigingstaken van het beschadigde Leen
selse blokhuis over. Meer hierover volgt onder ‘Hamey’ en ‘Blockhuys Leensel’. Er blijven natuurlijk nog
wel enkele vragen over, maar dit is wat mij betreft het beste antwoord dat ik kan geven over de plaats
van de hamei(boom). Hoe de Voordeldonkse hamei eruitgezien kan hebben is denk ik het beste te zien
op de tekening van Sterksel (Afb.11) en op de hier niet afgebeelde foto https://commons.wikimedia.org/
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wiki/File:Draaiboom.jpg van een draaiboom op wikimedia.
 
 
 
 

Afb.15 De toenaam ‘van der Hameyen’ 10.7.1371 Oirschot.

Hamey
De betekenis volgens het lexicon van het Nederlandse landschap: hamei 1 slagboom of sluitboom; 2
hekwerk voor een brug die toegang geeft tot een pont van een stad of vesting; 3 traliehek dat de ingang
van een buitenplaats of voornaam boerenerf afsluit. (6) Deze begrippen liggen nogal ver uit elkaar. Om
toch een beeld te kunnen vormen van deze Voordeldonkse hamei gebruik ik de aanwijzingen zoals ik die
in het hoofdstuk ‘Voordeldonk’ heb opgetekend. Daar worden naar mijn mening de landweerdoorgangen
afgesloten met een boem ‘boom’ 1467 en met een dreyboem ‘draaiboom’ 1473. De Hamei moest zodanig
in de landweer worden geplaatst, zodat de toegang tot Asten kon worden afgesloten. In een jonger ar
chiefstuk uit 1616 vond ik nog een verwijzing naar een schepenbrief uit 1429 met de vermelding ‘uit on
derpanden aan Voirseldonck, voor den boom’. Dat is in principe dezelfde bewoording die later wordt
gebezigd in 1467 ‘een huis met hofstad en land daarbij aan Voerseldonck voer den boem’, ‘uit meer on
derpanden ‘. Hieruit blijkt volgens mij dat er op die plaats zeker voor en na 1466 een boom gestaan moet
hebben. Conclusie, dit oude afsluithek is blijven staan toen de Hamei werd geïnstalleerd.
Een draaiboom is in principe een flink lang stuk hout of boom die indien nodig de hele toegangsweg kan
versperren. In tegenstelling tot slagbomen, bewegen draaibomen in het horizontale vlak. De draaibomen
van Sterksel zijn met de hand te bedienen omdat het gewicht van de boom gelijkelijk is verdeeld ten
opzichte van het draaipunt. Afb.11 Zie ook ‘Draaibomen in Brabant’ op de site ‘Erfgoed Brabant’ (7).
Ik denk dat de Hamei een stevigere vorm van afsluithek is geweest dan de lokale bomen in de landweer
doorgangen A en B. Door de hamei in punt D te plaatsen functioneert ze als een soort van ‘buitenhek
van een stadspoort’. Afb.16
 
 
 
 
 
 

Afb.16 Frits Stoffels, Woordenboek Wetenderwijs. ‘buitenhek van een stadspoort’.

De maker van de hamei belooft verder nog onderhoud te zullen plegen indien nodig: Gerit van den
Borlaer belooft op hem en al zijn goed ten behoeve van de inwoners van Asten, de hamei 40 jaar deug
delijk in stand te houden, mocht ze door oorlogsgeweld of wapenfeit vernield worden.
Volgens de ‘Nederlandse etymologiebank’ is de geschiedenis van het woord Hamei als volgt verlopen:
Hamei ‘slagboom’ < (h)ameide, hameede ‘slagboom, grendel, afgesloten ruimte’ 1248-1271 uit het
Oudfrans hamede, dat uit het Germaans stamt, vergelijk Middelnederlands (h)emmen ‘belemmeren, niet
verder kunnen’. Samengevat: Het woord Hamei is uit het Frans afkomstig. De Fransen hadden echter
op hun beurt dit woord weer van ons geleend (Germaans).

Blockhuys Leensel
Het is misschien interessant om te weten dat Adolf van Gelre uitgerekend in 1466, het jaartal dat in de
titel voorkomt, ten oosten van Arnhem bij IJsseloord een blokhuis liet bouwen. Waar precies weten we
niet. Op de afbeeldingen 2, 5, 6 en 7 heb ik het oude blokhuis Leensel omcirkeld, het stond daar zeker al
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in 1468 op een strategische plek aan de Astense Aa waar de grenzen van Asten, Vlierden en Liessel bij
elkaar komen. In de schepenbank van Asten 1473-1478, vond ik onder het jaar 1476, folio 116 nog en
kele opmerkingen over het blokhuis zelf. Het huis had een gracht, die gevoed werd met water uit de
Astense Aa. Op zijn tijd moet zo’n gracht geveegd worden, daarvoor moesten enkele buren worden op
getrommeld. Een bijkomstigheid was dat de gracht alleen geveegd kon worden als de Aa gestopt was.
Letterlijk staat er in folio 116: “Item Henric Goyeloffs tuycht dat dat waeter ghestopt waert ende dat
doen alom en om dat Blockhuys lyep.” Het blokhuis was door water omsloten, mogelijk gebaseerd op
een oude meander? Eigenaar en bewoners van het blokhuis hadden schot ende genot [lasten en voordeel]
tot Asten, ze hadden rechten in Asten, zoals het hoeden van hun schapen op de Astense gemeynt.
De Gelderse oorlogen 1502-1543. In het begin van deze oorlogen werd Asten platgebrand door de
troepen van de hertog van Gelre. De Bossche archivaris Van Zuijlen heeft in zijn ‘Inventaris der Archie
ven van de Stad ’s-Hertogenbosch’ een chronologisch overzicht opgesteld van de voornaamste gebeur
tenissen.
1507-1508: Asten door de Geldersen beschadigd.
1509-1510: De Geldersen nemen ingezetenen van Asten gevangen. Brand te Asten.
1510-1511: Aanschrijving aan de dorpen in de Meijerij waaronder Asten, om hunne draaibomen en
verdedigingswerken te herstellen. “By daige ende nachte toe te sien, huer dreyboemen te repareren ende
forteressen op te graven.”
In het eerdergenoemde ‘Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden’, deel 1 van Abraham Jacob
van der Aa, staat onder Asten vermeld: “Den 22 Januarij 1512 werd dit dorp gedeeltelijk ‘in kolen’ gelegd
door de Geldersen, die het in 1543 onder Maarten van Rossem weder kwamen brandschatten.”
1509-1510 Stadsrekening ’s-Hertogenbosch: “Item, Jannen van Berckel, scepen ende Walraven van Erpe,
van dat zy tot Leyssel (Liessel) opt blockhuys gegaen zyn geweest, tselve te visiteren, doen maken ende
reformeren (herstellen), en vaceerde (ontbraken) elck 4 daighen vz. 7 Rins. Gul. 4 st.”
Omdat pas in 1516 in Liessel (Leyssel) een nieuw blokhuis werd gebouwd, bestaat het vermoeden dat
deze stadsrekening over het blokhuis Leensel gaat. In 1510 werden blijkbaar nog grote reparaties uitge
voerd, maar het Leenselse blokhuis was niet meer te redden, men heeft besloten om een nieuw blokhuis
te bouwen. In 1516 werd daarom in Liessel een nieuw blokhuis gebouwd.
In het hertogdom Brabant maakten Blokhuizen onderdeel uit van de verdedigingswerken. (12)
In het algemeen is een blokhuis: “een oude benaming voor een verdedigingswerk, dat kon variëren van
een eenvoudig bouwsel van halve boomstammen tot kasteelachtige bouwwerken. In de meeste gevallen
maakte het onderdeel uit van een groter systeem, zoals landweren. Het kon ook een controlerende
functie hebben van bijvoorbeeld toegangswegen of kruispunten.” Zie verder Erfgoedwiki, Blokhuis
Leensel op de grens Asten-Vlierden-Liessel. (8).
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Overpeinzingen rond de over
dracht  van een verzameling bid
prentjes (1)
Door Piet Snijders
 
Dit voorjaar kreeg ik in het kader van het Heusden
se emigrantenproject 'Heuze m'n dörpke' onder
andere een plastic zak met honderden bidprentjes
toegeschoven door Helma Verdam-Berkers (Burg.
Wijnenstraat). Verzameld en zorgvuldig bewaard
door wijlen haar moeder en wie weet haar oma.
Want een boel prentjes waren al heel oud. Om en
nabij de honderd jaar zelfs. Hoewel er een hoop
Heusdense bidprentjes tussen zaten bleken ze voor
het emigrantenproject niet zo relevant. Geen nood,
als ik er niks mee kon, mocht ik ze doorschuiven
naar de heemkundekring, zei Helma.
 
Op dat spoor gezet, kwam ik erachter dat de werk
groep Bibliotheek en Archief van de heemkunde
kring een bidprentjesarchief van meer dan 83.000
prentjes op de site van De Vonder heeft staan.
Goeiendag zeg! Wat een monnikenwerk.
En tegelijk een fijne gedachte, want daarmee wist
ik zeker dat de prentjesverzameling van Helma
Verdam bij deze werkgroep 'goe gaaigeslagge' zou
worden. Mooie term trouwens: gaaigeslagge. Werd
bij ons thuis altijd gebruikt in de betekenis van 'goed
benut' of 'zorgvuldig bewaard'. Geen idee waar de
term vandaan komt.
 
Een paar prentjes hield ik nog even buiten de ver
zameling, omdat ik het bijzondere karakter daarvan
nog even nader wou bekijken. Bijvoorbeeld een
prentje met daarop 32 namen uit Liessel. Allemaal
oorlogsslachtoffers tijdens het laatste oorlogsjaar
1944.
Zo'n prentje maakt je even stil.
Ook een prentje met meerdere namen uit de paro
chie H. Antonius Asten-Heusden. Maar dat bleek
bij nader aanzien een prentje voor Allerzielen 1954
met daarop de namen van de overledenen van het
voorgaande jaar. 
 
Ander voorbeeld: een prentje van de 'Moeder van
Altijddurende Bijstand, Bid voor ons'. Met op de
achterkant 'een gebed van een vader of moeder om
de priesterroeping van hun kind te verkrijgen'.
In vervolg daarop: prentje 'ter herinnering aan mijn
vertrek naar de missie Brazilië.' Was getekend fr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos Evers, Oblaat van de H. Franciscus van Sales.
Evers werd zo'n geloofsverkondiger waar vader en
moeder voor gebeden hadden. Nog zo een: ter
herinnering aan het vertrek naar Brazilië van pater
Lambertus Verrijt SSCC.
 
Een ander prentje
herinnert aan de H.
Priesterwijding en
de Eerste Plechtige
H. Mis van Harrie
Verberne, priester
van  het H. Hart.
Vervolgens ontdek
te ik diens echte bid
prentje: pater Harrie
Verberne (1924-1964),
'met nog acht mede
broeders en dertien
zusters omgekomen
als tragisch slachtof
fer van rechteloos
heid en haat'. Ofwel:
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in 1964 vermoord tijdens een Congolese opstand in
'zijn dierbare, zwaar beproefde missie van Yanon
ge'.
 
Ik vraag me af: wat ging er in  die jongelui om toen
ze ervoor kozen om missionaris te worden; wat
wisten ze helemaal van de wereld toen ze
vertrokken?
Het antwoord vond ik op het prentje van Henricus
Joosten, Missionaris van het H. Hart bij diens
tweede vertrek naar de Missie van Nieuw-Pomme
ren, januari 1914. Nieuw Pommeren was een eiland
nabij Papoea Nieuw Guinea en heet tegenwoordig
New Brittania. In zijn afscheidsgedicht schreef
Joosten:
 
Ten afscheid
 
Behoed U God, gij lieve vrienden,
Behoed u God, mijn vaderland
Het hart vervuld met groote liefde
Ga'k heen naar 't verre zuidzeestrand
 
O laat dat klagen, laat dat wenen
Gunt mij het onwaardeerd geluk
Mag ook die scheiding 't hart verteeren
Ik ga door Jezus onderstut
 
In plaats van treuren, helpt mij redden
door liefde en offer en gebed
die arme wilden vol ellenden
gevangen nog in Satansnet
 
Denkt toch, dat ook voor deze armen
Het liefdevolle Jezus-Hart
vergoot uit liefde en erbarmen
Zijn dierbaar bloed in dodessmart
 
Laat mij nu gaan in Jezus'name
mijn hart en bloed aan Hem gewijd
en strooien onder Jezus vane
het Boodschapszaad der zaligheid
 
Behoed u God, op alle wegen
al brengt dan ook de scheiding smart
Als afscheidsgroet roep mij dan tegen:
Tot wederziens aan Jezus Hart
 
Daarvoor gingen ze dus, die missionarissen. Ze
gingen arme wilden redden uit het Satansnet. Nu
kun je daar meewarig om glimlachen, maar het is
zeker niet mijn bedoeling om er de spot mee te

drijven. Ik heb het staartje van het Rijke Roomsche
Leven nog meegemaakt en weet nog al te goed hoe
bloedserieus roepingen werd ervaren. Dat neemt
niet weg dat het me na de snelle afdaling van de R.
K. Kerk naar het dal van de gewone mensenkinde
ren altijd is blijven verbazen hoe almachtig en in
dringend de Roomse kerk ooit heeft kunnen zijn.
 
(wordt vervolgd)
 
 

Foto Omslag: "Brug Someren"
door Maria van Neerven
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ROMAN VISSCHER DUCATUS BRABANTIAE NOVA
DELINEATIO
Of: Visschers wandkaart van het Hertogdom Brabant, beter bekend als de Roman-Visscherkaart.
Door Anneke Blankennagel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 kaart in bibliotheek
 
Sinds enige tijd hangt bij ons in de bibliotheek een replica (op textiel gedrukt) van de Roman-Visscher
wandkaart uit 1661 op de ware grootte van 167 x 217 cm.
Het origineel van deze prachtige kaart hangt sinds 2018 in de Brabantzaal van Het Noordbrabants
Museum in Den Bosch.
De kaart is na omzwervingen, die moeilijk te achterhalen zijn, in 1984 aangekocht door het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Dit was mogelijk doordat de biblio
thecaris van het genootschap een tip had gekregen dat een bijzondere wandkaart van Brabant door an
tiquaar Nico Israël op een verkooptentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam werd aangeboden.
Het was nodig subsidiegevers te vinden om de vraagprijs van fl. 40.000 bijeen te krijgen. Door het Col
lege van Gedeputeerde Staten werd de subsidieaanvraag afgewezen, maar gelukkig werd de aanvraag
aan het Provinciaal Anjerfonds wel met fl. 30.000 gehonoreerd.
Het Provinciaal Genootschap raakte failliet. De collectie kwam in 1985 in bezit van de Provincie
Noord-Brabant. De kaart maakt nu deel uit van de Brabant-Collectie, gehuisvest in Universiteitsbiblio
theek Tilburg. De Roman-Visscherkaart is het pronkstuk en het grootste object van de Brabant-Collec
tie.
Het 175-jarig bestaan van het Provinciaal Genootschap in 2012 vormde voor de Brabant-Collectie de
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aanleiding om deze unieke kaart te laten restaureren, digitaliseren en inlijsten.
De fysieke staat in 1984 bij aankoop van de kaart:
De kaart werd in het verleden zowel in vieren opgevouwen als ook opgerold bewaard. Dit kon men
constateren door de waterschade aan de rechterzijde van de kaart waar de stadsgezichten staan afgebeeld.
Het kringenpatroon aan de onderkant van de kaart herhaalde zich op regelmatige afstand van elkaar,
waardoor men kon vaststellen dat de kaart van links naar rechts opgerold moet zijn geweest.
Op een foto die in 1985 gepubliceerd werd over 2 pagina’s in het tijdschrift Noord-Brabant is de genoem
de waterschade duidelijk zichtbaar.
Dat betekent dat deze hoogstwaarschijnlijk al aanwezig was bij de aankoop. De omstandigheden
waarin de kaart werd bewaard na aankoop waren echter ook niet altijd optimaal te noemen.
 
 
   Foto 2 waterschade rechts

 
Naast waterschade zaten er ook vouwen en scheuren
in de kaart en aan de bovenzijde in de titel ontbrak
een stukje papier.
Nadat de wandkaart in 1986 verhuisde naar de
Universiteitsbibliotheek Tilburg is deze geplaatst in
een aluminium wissellijst met perspex ten behoeve
van tentoonstellingsdoeleinden en is dan ook meer
dere malen in bruikleen gegeven in binnen- en bui
tenland.

 
 
                                                 Foto 3 scheur in kaart
Restauratie
De kaart bestaat uit twaalf kaartbladen en is op een
linnen drager bevestigd. Tijdens de restauratie zijn
de ingekleurde delen met waterschade van deze
drager losgehaald. Rode pigmenten van de stadsge
zichten die verdwenen waren zijn weer opnieuw aangebracht en waar ze door vocht op verkeerde
plaatsen terecht waren gekomen, zijn ze verwijderd.
Restaurator Marijn de Valk vervoerde de kaart naar haar restauratieatelier in Zeeland. Hier kon men
nader onderzoek doen naar de authenticiteit van de wandkaart. Vooral de linnen achterkant die bestond
uit een soort lapjesdeken waarvan de stukjes met festonsteekjes aan elkaar waren gezet kon mogelijk een
ouderdomsbepaling geven. Nader onderzoek wees uit dat het linnen materiaal zowel uit de 17e als wel
uit de 18e eeuw afkomstig kon zijn. Duidelijk is dus wel dat de kaart eind 17e of begin 18e eeuw is geas
sembleerd. De inkleuring van de kaart is gebeurd na de plaatsing op het linnen.
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Verdere restauratie behelsde onder meer het loswe
ken van lijmlagen, het verwijderen van watervlekken
en vouwen. Na een behandeling in de klimaatkamer
werd de kaart opgespannen en door middel van re
margering met behulp van dikke stroken Japans
papier werd de kaart zo vlak mogelijk getrokken.
Nadat de restauratie was voltooid werd de kaart in
het Zeeuws Archief in Middelburg gedigitaliseerd.
Hierna in 2014 opnieuw opgespannen en op stokken
gezet. Nadat de kaart was ingelijst werd zijn voorlo
pige bestemming Kasteel Heeswijk. Omdat het mu
seum in Den Bosch bezig was met een herinrichting.
Sinds 2018 is de wandkaart te bewonderen in de
Brabantzaal van Het Noordbrabants Museum.
 
De wandkaart:
Deze kaart uit de 17e eeuw laat ons het Hertogdom Brabant zien zoals dat tot 1648 min of meer bestond.
De splitsing van Brabant in een noordelijk Staats en een zuidelijk Spaans deel was nog zo pril dat Visscher
daar geen rekening mee heeft gehouden.
Het Hertogdom zoals het op de kaart staat, is nu uiteengevallen in  vijf entiteiten:
Noord-Brabant is het Nederlandse deel.
De overige vier delen liggen in het huidige België:
Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, de provincie Antwerpen en Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Samenstelling van de kaart:
 
    Foto 5 van samengestelde delen

 
De kaart bestaat uit verschillende onder
delen die tot één grote wandkaart zijn
gemonteerd.
De Titelstrook: DUCATUS BRABAN
TIA NOVISSIMA DESCRIPTIO PER
NICOLAUM IOA. VISSCHERUM
De Cartouche: Rechts bovenin de kaart
Schaal en impressum: links onderin de
kaart
Twaalf kaartbladen van verschillende af
metingen genummerd met letters d-g, l-o,
s-w.
Oriëntatie: NNW boven. De kompasroos
in het midden van de kaart
Stadsgezichten van 13 steden links en
rechts gemonteerd. Links: Leuven, Ant

werpen, Mechelen, Aarschot, Breda, Lier en Scherpenzeel en Rechts: Brussel ’s-Hertogenbosch, Tienen,
Bergen op Zoom, Maastricht en Grave. Als 14e een vogelvluchtperspectief van Het Hof van Brabant te
Brussel.
Op het onderste deel van de kaart staat een beschrijving van de belangrijkste steden van het Hertogdom
Brabant, zowel in het Nederlands als in het Frans.
 
 

Foto 4  scheur linnen
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Foto 6 Hof van Brabant te Brussel
 
 
Wat is er zoal te zien op de kaart?
 
De kaart omvat het gebied tussen Schouwen-Duiveland linksboven, de Veluwe, rechtsboven, Aken
rechtsonder en Binche (tussen Mons en Charleroi) linksonder.
Het landschap wordt aangegeven door verschillende inkleuringen te gebruiken voor heide, moeras, bos,
verdronken land en buitendijkse gorzen en slikken. Hoogteverschillen worden aangeduid door heuveltjes.
Steden zijn weergegeven door ‘stadsplattegrondjes’, dorpen door een kerktoren. Ook zijn er veel kastelen,
kloosters en molens te vinden op de kaart en de infrastructuur wordt aangegeven door waterwegen en
landwegen die meestal niet meer dan een karrenspoor zullen zijn geweest. De bestuurlijke indeling binnen
het hertogdom, zoals heerlijkheden en vrijheden worden aangegeven met stippellijntjes.
 
Someren en Asten en omstreken:
 
Op kaartblad N staat het gebied waar wij wonen. Hier zijn veel benamingen terug te vinden die wij nog
steeds tegen kunnen komen. Zo staat er in de Peel “Seven Moeren” genoemd met in dit gebied de vol
gende tekst: “Een weecke Moerassige streecke landts daer nauwelijx een Mensche over gaen kan”
Someren staat aangeduid als Sommeren, het kasteel in Asten als ’t Huijs te Asten. Nederweert als Neer
Weert, liggend in T’Graefschap Hoorn.
Over Eindhoven en Helmond wordt in de beschrijving van de steden het volgende gemeld:
Eyndhoven, aen de Riviere Dommel, is de Hooft-Stadt van Kempenlandt, en een goed kleyn Stedeken,
toebehoorende den Grave van Buren.
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Helmondt, is gelegen  aen de Riviere Aa, het heeft een schoon kasteel, daer de Heeren van Kortenback
op plegen te resideren, ende voerden den tijtel van Heer van Helmondt.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foto’s  7 en 8 De Peel en detail
met tekst
 
 
 
 
Amsterdam als bakermat van de grote Brabantkaart van Visscher:
In de 17e eeuw was Amsterdam het centrum van kunst en cultuur van Europa.
Een belangrijke bedrijfstak was het boek- en kaartbedrijf. Deze tak verschafte veel werk aan graveurs en
etsers, plaat- en boekdrukkers, boekbinders, uitgevers en boekverkopers.
Claes Jansz Visschers had hier vanaf 1611 zijn bedrijf gevestigd in de Kalverstraat. In dit bedrijf werd de
grote kaart, die nu van onschatbare waarde is voor Brabant, gerealiseerd.
De kaarten zijn door vader Claes Janz. Visscher gegraveerd en licht aangepast en uitgegeven door zoon
Nicolaes Visscher.
Deze grote wandkaarten werden vaak gemonteerd op stokken en vormden, naast hun informatieve
functie, een statussymbool voor de bezitter.
De verbinding van de naam van Zacharias Roman aan Visschers Brabantkaart berust op de aanwezigheid
van een opgeplakt strookje waarop vermeld staat: “Et Zachariam Roman”. Deze Roman had namelijk
van de Provincie Zeeland het alleenrecht gekregen om binnen die provincie het “doen Drucken, uytghe
ven, verkoopen en doen Verkoopen“ van kaarten van Brabant, Vlaanderen en Zeeland.
De kaart van Brabant is vrijwel geheel samengesteld uit toen reeds bestaand kaartmateriaal dat voor het
grootste deel vervaardigd was door Claes Jansz. Visscher zelf, door Michael Florent van Langren en door
zijn Amsterdamse vakgenoten Blaeu en Hondius.
Uit een notariële akte uit 1663 blijkt dat Nicolaes Visscher als enige verantwoordelijk is geweest voor de
productie van de kaarten. De bijdrage van  Zacharias Roman heeft slechts bestaan uit het leveren van
materiaal voor de bladen waarop stukken van Zeeland staan.
Nadat de kaart in Het Noordbrabants Museum zijn bestemming heeft gevonden door een langdurige
bruikleen van de Brabant-Collectie aan het museum en iedereen ervan kan genieten, is er in 2019 op
initiatief van de toenmalige Commissaris van de Koning Dr. Wim B.H.J. van de Donk een boek samen
gesteld dat als relatiegeschenk, bestemd voor de promotie van de provincie, werd uitgegeven. Hierin
wordt de wandkaart in al zijn onderdelen en de restauratie ervan uitvoerig beschreven. Het eerste
exemplaar werd overhandigd aan mr. Frank Houben, oud commissaris van de provincie en het tweede
aan mr. Dries van Agt, voormalig premier van Nederland en ook oud-commissaris van de provincie
Noord-Brabant.
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Foto 9 en 10 boek en afb. kaart in boek
 
 
 
Dit boek is samengesteld door Emy Thorissen,
conservator van de Brabant-Collectie en de Univer
siteitsbibliotheek Tilburg. Auteurs zijn  Mathieu
Franssen en Emy Thorissen. Twee van de bijzonde
re exemplaren, door Gijs Wortel in groen leer ge
bonden, waren bestemd voor Koning Willem
Alexander en voor de Hertogin van Brabant, prin
ses Elisabeth van België.
 
Voor het schrijven van dit artikel heb ik dankbaar
gebruik kunnen maken van dit boek en van de ge
sprekken die ik over de kaart heb gehad met diver
se betrokken personen.
 
De foto’s van de restauratie zijn gemaakt door Paul
Slot, fotograaf bij de Brabant-Collectie.
Overige foto’s door Gijs Wortel, Someren.
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Vrienden van Heemkundekring de Vonder
A.H. Verberne Holding BV, van den Eijndelaan 60, 5712 BR Someren-Eind
Aannemersbedrijf Geven, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
Dakbedekkingsbedrijf Joan Meeuws, Kommerstraat 38, 5712 XV Someren
Deska Kantoormeubelen & Supplies, Kortijzer 11, 5721 VE Asten
Driessen Advies & Beheer, Witvrouwenbergweg 12, 5711 CN Someren
ETB Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind
F. Leenen Someren Beheer bv , Dr Eijnattenlaan 28, 5711 AW Someren
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren
Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren
Isi & Peggy's Knipperij, Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
Larco Foods B.V., Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Leenen Steengoed b.v., Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
MIDAS Winkels, Markt 10, 5721 GE Asten
Notaris van Kaam, Witvrouwenbergweg 8a, 5711 CN Someren
P. van der Zanden, Jan vd Diesdunckstraat 17, 5721 VN Asten
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Réne Berkvens Bloemenarrangementen, Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Asten-Ommel
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren
 
Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse?  Info: bestuur Heemkundekring De Vonder

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

H. Wijnen, Dorpstraat 22, 5711 GP Someren


