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Bijgaand een oude foto uit begin jaren 1930. Dit is gescand van een glasnegatief, 
dat we onlangs in de HKK gekregen hebben van de familie Verhees uit Someren.  
De vraag is wie heeft er informatie over deze gebeurtenis. 
Waar is het, wie is de persoon op de foto ??	
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Van de redactie  
 
Voor deze Kerst-Vonder kunnen we weer beschikken over een 
gevarieerde kopij, bedankt daarvoor.  
Zuster Juliana van het Missiehuis, in 2000 overleden, beschrijft 
uitvoerig hoe de zusters als gewone Astenaren de oorlog hebben 
beleefd en overleefd. 
Het “Wehrmacht-huisje” heeft jarenlang als gehate schijnwerper 
gewerkt maar staat nu zelf eens in de schijnwerpers. “Kiek es 
goe” vraagt Asten het huisje in de belangstelling te houden, en 
duikt ook in de geschiedenis. 
Sanctus is op zoek naar een andere anonymus, die zeker niet de 
goedkeuring van zijn moeder zou wegdragen. Wij zoeken mee. 
Jo Gehem heeft nog heel dierbare herinneringen aan de oude 
“zotterdug-aovond”, en wil die best terug. De andere dagen liever 
niet, lijkt ons.  
Cees Verhagen weet van een doods onderwerp als bidprentjes 
toch weer een gezellige studie te maken. Interessant om te lezen. 
En Piet Feijen zit al voor de zevende keer op zijn praatstoel. 
Alsof hij nog bij de Klot zit. Gelukkig wordt de tocht door Asten 
nog steeds vervolgd. 
En het Astens Archief en Oud Goud is ook nog lang niet uitgeput. 
Aktueel nieuws is de vondst van de Romeinse krijger. Natuurlijk 
niet voor onze opgravers, want die waren er zelf bij. Burgemees-
ter Veltman sprak zijn waardering uit en Fokko Kortlang vertelt 
wat de waarde is van de vondst. 
Rest ons nog u een gelukkig kerstfeest toe te wensen, maar dat 
doen we bij monde van good old Piet van de Zanden. Die in het 
eerste jaar na de oorlog met Kerstmis de klokken weer hoorde 
luiden. Met forse slagen, de Tilburgse pastoor zou er jaloers op 
zijn. Piet kreeg er de inspriratie door voor zijn kerstboodschap die 
wij graag overnemen.  
 
Gelukkig Nieuwjaar. 
De Kerstklokken zullen luiden ! 
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In den kerstnacht zullen, als jaren geleden, weer de klokken met 
blijde klanken de menschen oproepen naar de nachtmis. Dit 
nieuws zal door alle Astenaren zeker met groote vreugde worden 
vernomen, want lang hebben zij de tonen 
van de klokken gemist. Maar tevens zullen 
zij zich afvragen, hoe het mogelijk is, dat 
Asten weer klokgelui te hooren zal krijgen? 
Niet voor niets hebben wij hier de Neder-
landsche Fabriek van Torenuurwerken, 
Klokken en Carillons der Firma Eijsbouts! 
Zij heeft haar maatregelen getroffen. En daarvan kan Asten voor-
loopig profiteeren. We krijgen een prachtig gelui van drie Engel-
sche klokken, gegoten door Gillett en Johnston te Croydon. Met 
spoed is er gewerkt om nog vóór Kerstmis het gelui in den toren 
te krijgen. De Firma Eijsbouts heeft de werkzaamheden geheel 
voor haar rekening genomen. Wel zullen de klokken geen defini-
tief bezit van Asten kunnen worden, daar zij het eigendom zijn 
van een pastoor uit het nu nog niet bevrijde gebied, maar zoo lang 
deze naderhand de klokken aan Asten ten gebruike zal willen af-
staan, hebben wij een prachtig stel. Daarnaast kunnen wij berich-
ten, dat de grootste klok uit onze kerk, wegende 1530 kilogram 
en dateerende uit het jaar 1470 in Tilburg werd terug gevonden, 
met ruim hondert andere klokken. De Duitschers hebben blijk-
baar geen gelegenheid gehad, haar weg te sleepen. Ook deze klok 
zal weer naar Asten terugkeeren en voorloopig achter in de kerk 
als een trophee tentoongesteld worden. Te zijner tijd zal zij haar 
oude plaats in den toren weer innemen. Nu er keus was tusschen 
een compleet gelui en één klok, koos men het gelui. En de prak-
tijk zal deze keuze billijken. Moge het feestelijke gelui met 
Kerstmis een voorbode zijn van de vredesklok, welker klanken 
wij allen spoedig hopen te vernemen. 
 
Piet van de Zanden 
Uit “Gevels zonder vlag” citeren we het volgende: 
“Het klooster van de Missiezusters was in de oorlogsjaren een belangrij-
ke schakel bij de verzorging van zieken, gewonden en vluchtelingen. 
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Vooral de laatste maanden van de oorlog was er een komen en gaan van 
gewonden bij de Rode Kruispost.” 
 
Onlangs hoorden we dat één van de zusters, zuster Juliana, inmiddels 
overleden, een ooggetuigenverslag maakte van haar ervaringen en die 
van haar medezusters. Een bescheiden maar heel leesbaar document. Een 
getuigenis van hoe de zusters in de barre oorlogsjaren met beide benen in 
de wereld hebben gestaan, en met de Astense burgers hebben meegele-
den, even machteloos en woedend als wij allemaal. Wij kregen van haar 
orde medewerking om het verslag in de Vonder te publiceren. Als hom-
mage aan de zusters. Wij doen dat graag. 
 
Vijf bewogen jaren rondom ons Missiehuis. 
door	Ama	Nesciri	

De stormen loeiden over het land; 
de wereldbrand schroeide aan alle kant 

maar hope groeide 
en in ons bloeide 

de bloem der blijheid: 
“We zijn in Gods hand!” 

	

STORMEN IN DE MEIMAAND. 
Schoon en stralend begon de dag: de dag na onze traditionele be-
devaart naar de Moeder Godskapel te Ommel. De eerste leeuwe-
riken hingen al te tierelieren boven het korenveld achter ons bos 
toen een dof gegrom in de verte naderde en dreigend groeide. 
Maar als altijd scheen de zon en de milde Meilucht stroomde ons 
celraam binnen met geuren van morgendauw en appelbloesem. 
Het brommen zwol aan en spoedig merkte ik dat er al meer leven 
in huis was: de anderen waren er dus ook wakker van geworden.  
’t Was nog vroeg: de torenklok had nog geen vijf geslagen; toch 
kwam er al beweging op straat: een stap, een stem, wat open en 
dichtgaande deuren. 
Vliegtuiggedreun zwol aan tot een ware orkaan. Luisterend werd 
ik klaar wakker. Hoep! In een wip stond ik voor het raam en zag 
de zware machines wegdrijven in de morgen: donker, dreigend, 
onheilspellend. 
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Was dat nu de volvoering van de snode plannen tegen ons vreed-
zaam, bloeiend landje? Plannen lang gesmeed en laag beraamd? 
Was dat het begin van oorlog, het monster waartegen men ver-
sperringen had opgeworpen langs de straten, loopgraven ge-
maakt, kazematten gebouwd en verraderlijke mijnenvelden ge-
legd had? Zou dit de lang gemeende dag zijn, waarop men men-
sen tegen mensen zag vechten, alleen omdat ze moesten?  
’n Dreun schokt aan uit ’t Oosten…. Nog een gevolgd door doffe, 
verre geluiden, beklemmend om hun onbekendheid.  
Daar luidde de bel op de binnenplaats. Opstaan! 
Haastig, verstrooid, in bange verwondering over de te komen 
dingen begaven we ons naar de kapel om ook dezen donkeren 
dag te beginnen met God.  
Uit vele harten steeg een vurig gebed om bescherming voor een 
broer, een schoonbroer of goede bekende die op dit ogenblik  

 
misschien in een loopgraaf lag, het geweer aan den schouder, de 
vinger op de haan…. 
Doffe slagen beukten in de verte die de muren deden schudden en 
deuren en vensters rammelend bewogen. ’t Was of een kwaadwil-
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lend, brutaal wezen rond het huis sloop om zich toegang te ver-
schaffen als een bandiet bij nacht. 
’t Was een vrijdag, dag vol beklemming, leed en verkropte woe-
de. Want wat we in stilte vermoed hadden, was bewaarheid: ons 
land was in oorlog!  
Verraderlijk waren we overvallen en al verweerden we ons wan-
hopig, we wisten: zo’n ongelijke strijd kan alleen uitlopen op een 
nederlaag voor ons, voor de Duitsers op datgene wat zij “Sieg” of 
overwinning noemen, maar slechts overweldiging is.  
 
Het was een dieptreurige dag. Vooral toen we hoorden en zagen 
dat het Nederlandse leger terugtrok, maar toen er allerlei berich-
ten en geruchten de ronde deden over verraad van land en ko-
ningshuis, steeg onze toorn tot machteloze woede. Verraad! 
Nooit, nooit had je één Nederlander van de negen miljoen in staat 
geacht tot zo’n gruwelstuk: z’n vaderland verraden! 
Maar hardnekkig bleef het gerucht zich staande houden; zodat ie-
dereen geloven moest of zwijgen….. En speelt niet het verraad 
zijn hatelijke rol in elke onrechtvaardige strijd? De avond kwam 
en ging de nieuwe morgen halen: de morgen die de eerste “Grü-
nen” in Asten bracht.  
 
Nog enkelen van de dappersten uit de achterhoede van ons leger 
boden weerstand. bij onzen naasten buurman zat een Nederlands 
officier met zijn mitrailleur op het dak en al vroeg in de morgen 
hoorden we hem vuren: retteketet! Maar ’t Duitse vliegtuig waar-
op hij het gemunt had snorde over de daken weg, zonder letsel.  
’t Werd gevaarlijk buiten, de mensen kregen bevel binnen te blij-
ven: de vijand was in aantocht. ’n Schok ging door ons heen toen 
we in de straat de eerste Duitse uniformen ontwaarden. Je voelde 
behoefte om je opgekropte gramschap over die verschrikkelijke 
overweldiging te luchten in ik-weet-niet-wat voor lelijke scheld-
woorden, in roepen en dreigen, in vloeken desnoods, of in stom-
me, machteloze tranen. Maar je deed niets van dat alles in die 
eerste momenten. Te hevig was de slag. Je liep rond met een ver-
trokken gezicht, balde je vuisten en slikte die koppige brok uit je 
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keel weg. Dat probeerde je tenminste, maar telkens was het weer 
of je keel werd dichtgesnoerd, hel en hevig ’t schrikbeeld weer 
voor je geest kwam: “we 
zijn in Duitse handen!” 
O, wat was het zwijgen ge-
drukt, die vigiliedag vóór 
Pinksteren, je zag alleen bleke gezichten in het rond, met ogen 
waaruit verslagenheid sprak en bitterheid. We zaten aan tafel 
zonder te weten of we zouden eten of niet en er ging bijna even-
veel brood van tafel weg als er gestaan had.  
De vreugdestemming over ’t nabije feest, die over elke vigiliedag 
zo’n zonnig waas spreidt, ging die dag geheel verloren onder de 
sombere dreiging van die groene uniformen op straat.  
“Kijk, daar gaan ze”, zei Zuster Jeanne, door ’t raam op straat 
wijzend. Haar koningsgezinde Haagse hart leed zo mogelijk nog 
geweldiger dan het onze. Alles aan haar sprak van toorn en 
droefheid.  
“Daar gaan ze! Kijk hoe ze hun revolvers staan te laden! Hoe 
gemeen die lelijke helmen om die barse gezichten staan! Dat onze 
jongens ze gauw in het kanaal gooien! Ik zal ze wel helpen!” Ze 
wist niet meer wat ze zei en haastig liep ze de refter uit als om 
een akelige nachtmerrie te ontvluchten.  
In de namiddag begon het schieten weer, dat een poos had opge-
houden. Onder de vespers vlogen de kogels om ons huis en 
zwiepten als een hagelvlaag tegen de muren. Onwillekeurig boog 
je voorover, maar niemand verliet de kapel; onbewust waren we 
van het gevaar. Op dat ogenblik werd Sluis XI genomen; weer 
een bres in de verdedigingslinie van Nederland. Nog voor de 
avond viel hadden de Duitsers de nieuwe brug gereed om hun 
tocht voort te zetten. Maar voor Sluis X waren ze zo gauw niet 
klaar. Dapper hebben onze soldaten daar gevochten tegen de 
overweldiger en prachtige staaltjes van heldenmoed zijn daar ge-
leverd. Maar wat vermocht dat kleine troepje dapperen tegen ’t 
zware Duitse geschut dat wij onder het Lof hoorden bulderen? 
“Macht gaat voor recht!” oordeelde de Führer en bracht die stel-
regel ook hier consequent in toepassing.  
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Al spoedig nadat de strijd aan de sluis was opgegeven kwam een 
droeve stoet ons huis voorbij: verminkte, gewonde, stervende 
soldaten werden op brancards naar ’t gasthuis (Liefdeshuis) ge-
dragen, waar een voorlopige Rode Kruispost was en waar onze 
verpleegsters ook mee geholpen hebben tot laat in de nacht en 
volgende dagen. ’t Was een droevige demonstratie van menselij-
ke ellende. Een jong soldaatje, kind nog, riep schreiend om zijn 
moeder. Wij huiverden. Dat was de eerste oogst van menselijke 
slachtoffers, gevallen in ons Brabants dorp, waar ieder vrede wil-
de en niemand oorlog wenste.  
’t Werd avond; en het onweer, waarvan we alleen nog maar wat 
vóórgerommel hadden gehoord, de lang gevreesde storm uit ’t 
Oosten begon nu pas voor goed in te zetten.  
De sluizen waren genomen, ’t Hollandse leger ver genoeg vooruit 
gejaagd; in stormpas kon het “Herrenleger” binnenrukken. Nie-
mand van ons kwam op straat of keek er naar; toch wisten we al-
len door het tumult dat buiten heerste, dat ze ons land binnen-
stroomden en platliepen. 
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“Ze zèn der mee miljoenen!” zei Driek. ’t Was één onophoudelijk 
geratel en gerommel van wagens en wielen over de keien, getrap-
pel van paarden, geklap van zwepen en schreeuwen van voerlui 
en Feldwebels. De storm uit het Oosten was begonnen. Bang op-
horend naar dat vijandelijk geraas zaten we biddend in de kapel, 
als vogeltjes die onder de blaren wegduiken voor ’n verschrikke-
lijk omweer.  
 
Daar klonk een geweldige schreeuw boven alles uit. “Wat gaat er 
nu gebeuren?” vroeg elk zich af. De eindeloze reeks van paarden, 
wagens, karren en geschut verlangzaamde van vaart, rommelde 
en rommelde nog wat, stokte en viel stil. Dezelfde stem die, als 
een donderslag ’t bruisen van de wind, het lawaai had overstemd, 
begon weer te bulderen.  
Het klonk door de vredige Mei-avond als het blaffen van een 
kwaadaardigen hond. Elk woord was ons even onverstaanbaar als 
had hij Bantoenegers gesproken. ’t Leek of heel zijn vocabulaire 
uit sisklanken en korte á’s bestond!  
 
“Wass!”, “Rasch!” Harde, afgebeten klanken die je deden denken 
aan kanonnen, ijzer en staal! Nog een blaf, nog een grauw en 
snauw, wat getrappel van soldatenlaarzen, ketsen van paarden-
hoeven op de keien en met ’n ruk rolden de wielen verder in de 
richting van de Kempen, de mooie tuin van Brabants boerenland. 
En aldoor maar raasde het donker rumoer ons huis voorbij, zon-
der ophouden, zonder einde. Een talrijk leger, verschrikkelijk als 
een sprinkhanenplaag, gereed om alles op z’n weg te verslin-
den…. 
 
Moeder Overste begon zich met zorg af te vragen, wat er gebeu-
ren kon: een groot aantal soldaten in Asten, weinig grote gebou-
wen, zou er gevaar zijn voor inkwartiering des nachts? We kre-
gen verlof om naar verkiezing op te blijven of naar bed te gaan, 
vooral zo lang het leger niet was voorbij getrokken.  
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Nog laat zaten we met enkelen in de donkere keuken, want licht 
laten uitschijnen was verboden: we waren in oorlog. we dachten 
en spraken over de toekomst: o, wat leek die zwart! 
In het volgende nummer meer over de zusters. 

	
	

KIEK es GOE. 
Het Wehrmachthuisje, een stukje geschiedenis. 
 
• Prehistorie: ter hoogte van de Heikamperweg-Korhoenweg 

ligt een voorde of doorwaadbare plek in het moerassige 
beekdal, feitelijk een aaneenschakeling van vennen en moe-
ras, gevoed vanuit De Peel. Vuurstenen bijlen die in de 
beekdalen hier in Heusden gevonden zijn, wijzen op bewo-
ning van het gebied door jagers en voedselverzamelaars, al 
ver voor onze jaartelling. 

• Late Middeleeuwen: bij het laatmiddeleeuwse gehucht De 
Behelp zijn recht verkavelde beemden te vinden die door de 
toenmalige boeren gebruikt werden als hooiland. De rest be-
staat uit vennen en woeste grond. 

• 19e en 20e eeuw: Geleidelijke verkoop en ontginning van 
heide en vennen. 

• 1917 Vlierdens Ven ( waar voorheen Lieroppenaren turf sta-
ken) wordt voor 7000 gulden verkocht. 

• 1932 Via de z.g. werkverschaffing begint de ruilverkaveling 
in het dal van de Eeuwselse Loop. De beek wordt rechtge-
trokken en sloten worden gegraven ten behoeve van ontwa-
tering en ontginning. 

• 1940 De Duitsers leggen een verdedigingslinie met schijn-
werpers aan waar z.g. Wehrmachthuisjes deel van uitmaak-
ten. (In “de Slobbe”tussen Hoogenbergen en de Eeuwselse 
Loop staat nog zo’n huisje. De tuinontwerpers aan de Asten-
se Dreef bij Leensel bewonen een vergelijkbaar huisje). 
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• In 1942 begonnen de geallieerden hun bombardementen. 

Hun doel was het Roergebied, het industriële hart van Duits-
land. De vliegroute was over de Peel. Alles moest verduis-
terd worden zodat de piloten zich niet konden oriënteren op 
de verlichting van de huizen. In de Slobbe bouwden de Duit-
sers een Wehrmachthuisje met een hoge uitkijktoren en een 
groot zoeklicht. Als de bommenwerpers in de zoeklichten 
gevangen waren en bleven, kregen ze Duitse nachtjagers – 
Messerschmidts – van vliegveld Venlo achter zich aan. Ook 
boven Heusden vonden van die luchtgevechten plaats. Soms 
kwamen brandende bommenwerpers naar beneden. Vele pi-
loten hebben hun leven gegeven omdat ze in het toestel ble-
ven tot ze zeker wisten dat het niet in bewoond gebied zou 
neerstorten. In Heusden zijn in totaal 8 vliegtuigen neerge-
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stort. Het Wehrmachthuisje is na de oorlog verhoogd en als 
noodwoning in gebruik geweest. Ook was er in de bossen 
van Hogenbergen een onderduikerskamp. 

• 2005 Heemkundekring De Vonder dient het plan in voor 
“Herstel cultuurhistorisch landschap van de Eeuwselse 
Loop”. De Vonder beoogt hiermee o.a het herstel en be-
scherming van oude Peelpaden (w.o. Weerterbaan, Bortel-
baan, Schelltorfbaan, Verloren bootsbaan, de Eerste-na-de-
vosse-hoole, Eeuwig leven), het terugbrengen van het Lier-
ops Ven, het gebruik van beemden als natuurlijke waterber-
ging en archeologisch onderzoek. Dit plan past in “het re-
constructieplan De Peel” met een belangrijke rol voor het 
golfbaanproject. 

• 2006 Als onderdeel van het golfbaanproject wordt door De 
Vonder “Het projectvoorstel Wehrmachthuisje Asten-
Heusden” ingediend. Het project behelst het behoud en het 
herstel van het Wehrmachthuisje als onderdeel van de golf-
baan. Herstel betekent het zo authentiek mogelijk terugbren-
gen van het oorspronkelijk uiterlijk, mogelijk met zoeklicht, 
waardoor de oudste functie herkenbaar wordt. Voorgesteld 
werd om het huisje als schuil- en rustplaats te gebruiken en 
ook aandacht te schenken aan het verleden van het huisje en 
zijn omgeving. 

• 2010 de Vonder prijst de initiatiefnemers van de golfbaan 
met hun intentie om het Wehrmachthuisje te realiseren zoals 
werd voorgesteld. Daartoe wordt HULP gevraagd van leze-
ressen en lezers. 
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• HELP!!!!  
• Van harte welkom zijn:  

1. foto’s van het Wehrmachthuisje in of na de oorlog, 
2. foto’s van mensen in of in de buurt van het Wehrmacht-

huisje, 
3. foto’s van voorwerpen die in de oorlog in het 

Wehrmachthuisje aanwezig waren, ( alle originele fo-
to’s krijgt u retour) 

4. voorwerpen of verhalen die met het Wehrmachthuisje 
samenhangen. 

 
Het bestuur van De Vonder, heemkundekring Asten-Someren, 
ziet graag Uw reacties tegemoet. 
Contactpersoon:Ad Kersten, Zagershof 6, 5721 HX Asten tele-
foon 693542, email: ad.kersten@kpnplanet.nl  
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“Heeft nog in Asten gewoond; (Kerkstraat?)”		
	
stond in keurig handschrift boven “Louis de Bourbon, Reisverha-
len, Het	Venster	Uitgevers,	Nijmegen”.	
Ik vond dit boekje met reisverhalen tijdens de boekverkoop/open 
dag van De Vonder op 4 september jongstleden. 
In eerste instantie werd mijn aandacht getrokken door het met de 
hand geschreven bijschrift op de omslag van het dunne boekje.  
In Asten gewoond? In de Kerkstraat? Louis de Bourbon? Wie zou 
dat toch kunnen zijn? Zou het een pseudoniem zijn?  
En laat nou net in Elsevier nr 35 van 4 september 2010 een intri-
gerend interview staan met de in Aarle-Rixtel geboren hoogleraar 
biografie Hans Renders die aan het eind van dat artikel zegt dat 
hij “erg geïnteresseerd is in pseudoniemen, vooral als ze maar een 
of twee keer gebruikt zijn”. 
Zou Louis de Bourbon de echte naam zijn of een weinig gebruikt 
pseudoniem? Weinig gebruikt, zou kunnen. In het colofon op de 
laatste bladzijde staat n.l.: “De reisverhalen van Louis de Bour-
bon werden geschreven in het najaar van negentien honderd een 
en dertig en gedrukt op eigen pers van Het Venster, Uitgevers 
Nijmegen. Vijf en twintig exemplaren werden gedrukt op Haes-

beek de Luxe, genummerd, en gesigneerd 
door den schrijver.” Mijn exemplaar is ech-
ter niet genummerd en gesigneerd. Weinig 
gebruikt? 
Louis wijdde zijn reisverhalen “Aan de na-
gedachtenis van mijn Moeder”.  
Toen ik Louis’ verhalen las, vroeg ik mij in 
stijgende verbazing af of mijn moeder – die 
in Asten werd geboren rond de tijd dat 
Louis zijn reisverhalen schreef - blij ge-
weest zou zijn als ik de schrijver ervan ge-
weest zou zijn.  

Louis geeft onbesmuikt maar in fraaie bewoordingen weer dat hij 
van het minnespel niet gauw genoeg had. Louis lijkt het type 
zeeman met kennelijk in elk stadje een ander schatje. 
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In welke richting stuur ik mijn nieuwsgierigheid? Vraag ik Harrie 
Verdijsseldonck wat hij van Louis de Bourbon weet?  
Ga ik via internet te rade bij BHIC (Brabants Historisch Informa-
tie Centrum)? Moet ik naar prof. Renders omdat het een topo-
niem betreft?  
Of kunt U, lezer van De Vonder, mij op het juiste pad zetten? 
U zou zich zeer aan mij verplichten en als eerste vernemen wie 
achter mijn pseudoniem schuil gaat. 
 
Sanctus. (Reacties naar de redactie van de Vonder s.v.p.)	

 
VRUUGER (verhaal van Jo Gehem) 
 
As vruuger op zotterdug oavund 
`t werk op `t land waor gedoa 
Dan gingen in brabant du stuul on du kant 

En dan kondu nie stil blieve stoa 
Dan kwame familie en buren 
En `t werd ur un echt brabants fist 
Wai belefde wa vroluke uren 
En zeen de `t schon woar geweest 
Boerinnekes die haan dan de klumpkes ge-
schuurd 
En Klepperde `n dansje mi jonges uit du buurt 
Dun boer li `n kartje mi hannes en sartje 
Of buurte mi dorus en dries 
De vrouwe die schonke wa koffie 
En dronke uit `t bekske van `t schonste survies 
Zo ging `t dur vruger in brabant 
In brabant op `t Brabantse land 
 
As vruuger op zotterdug oavond 
`t werk op `t land waor gedoa 
Begon `t vertierke en noa `n kwartierke  
Dan zaagde ge du jonkheid te saam 
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Du jonges mi schon strooie hoedjus 
En boordjes van stijf wit papier 
De maidjes van zeip en plezier 
 
As vruuger op zotterdug oavond 
`t werk op `t land waor gedoa 
Dan zongen ze liekes en schon melodiekes 
En opoe zong waar du spraan 
Ok opa hiel van un verzetje 
En di ok al hil oarig mee 
Zo hadden ze allen hun pretje 
En waren zu volop tevree. 

 
SCHÓN PRENTJES 
	
Het archief van de heemkundekring de Vonder heeft in haar bezit 
een uitgebreide collectie doodsprentjes. 20.000 prentjes zijn in de 
loop der jaren in ons bezit gekomen. Weinigen weten dat, dat is 
dan ook de reden om eens aandacht te besteden aan deze collec-
tie. Wat zijn doodsprentjes en hoe zijn ze ontstaan? Hen van Sec-
celen en Jan Looijmans beheren deze verzameling. Al jaren zit 
Hen op dinsdagochtend achter de 
computer in de heemkamer en zet 
hij de gegevens van de nieuw aan-
gevoerde doodsprentjes in de com-
puter terwijl Jan sorteert, inneemt en 
kopieert. Hij heeft al vele duizenden 
doodsprentjes ingevoerd.  
Misschien kan dit verhaal er toe lei-
den dat de collectie wat meer be-
kendheid krijgt en dat de verzame-
ling uitgebreid kan worden. 
Wat zijn doodsprentjes? 



	 18	

Doodsprentjes, ook wel gedachtenisprentjes of bidprentjes ge-
noemd zijn een onderdeel van devotieprentjes. Devotieprentjes 
zijn al eeuwen oud. Eerst via de kloosters handmatig getekend 
en/of geschilderd en later ook buiten de kloosters gemaakt door 
‘beeldekensmakers’. Hierna, rond 1400 kwamen de eerste hout-
gravures en weer later (ca 1500) de kopergravures. Toen de 
boekdrukkunst werd uitgevonden, nam het bezit van devotie-
prentjes een grote vlucht. Bij de verspreiding en het maken ble-
ven de kloosters een belangrijke rol spelen. In de 17de eeuw ont-

wikkelde Antwerpen zich als centrum 
van de devotieprentjes en was er 
sprake van een massaproductie die in 
handen was van enkele familiebedrij-
ven. Augsburg, Wenen en later Parijs 
en Praag werden de concurrenten van 
Antwerpen. 
Bijzondere prentjes waren de knip-
selwerkjes (papiersnijkunst), ware 
kleine kunstwerkjes. Later konden de-
ze prentjes ook machinaal gemaakt 
worden. 
Rond 1800 wordt door gebruik van 
nieuwe en snelle technieken, zoals 
steendruk en staalgravures, het ge-

bruik van devotieprentjes algemeen en door de toegenomen be-
langstelling gaan steeds meer Nederlandse uitgevers (zoals 
Smeets in Weert) zich toeleggen op genummerde devotieprentjes. 
Toen werden ook de knipselwerken machinaal gemaakt. 
 
De devotieprentjes werden ook wel santjes (afgeleid van het La-
tijn sanctus, wat heilig betekent) genoemd. Het waren meestal 
voorstellingen van Christus, Maria of van andere Heiligen, van 
Bijbelse voorstellingen of religieuze symbolen. Ze werden in 
aanvang maar aan een zijde bedrukt.  
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Op de andere zijde van de prentjes werd vaak iets geschreven. Dit 
was bedoeld om de gever of krijger van het prentje te bedanken, 
of ter lering of als herinnering. 
 
De literatuur zegt dat ze waarschijnlijk ontstaan zijn uit het ver-
langen om een afbeelding van jouw favoriete religieuze voorstel-
ling bij je te hebben. Het moest passen in het gebedenboek (kerk-
boek) dat je bij je had. Dit laatste is tot nu toe in gebruik. Wie 
heeft er niet (om je stil en/of bezig te houden) tijdens de preek in 
het missaal (kerkboek) gebladerd van vader of moeder en de 
prentjes bekeken en gelezen.  
 
Een andere visie die ik veel waarschijnlijker acht, distilleerde ik 
uit het boek van Hans van den Broek ‘Koorts en Honger’ over de 
geneeskunde op het platteland in de loop der eeuwen. Hierin 
heeft hij het over de 5 S-jes. Hij deelt de volksgeneeskunde voor 
het gemak in in 5 S-jes; Sappen, Sympathie, Signatuur, Slechteri-
ken en Sinten. Voor de eerste vier verwijs ik naar het boek. Met 
de laatste, Sinten of Santjes, wordt het gebeuren rond de kerkelij-
ke devotie en smeekbeden aan Heiligen, Christus en Maria be-
doeld. Het bezit van een afbeelding van een religieuze voorstel-
ling waarop gebedjes stonden was erop gericht om jouw leefom-
standigheden te verbeteren of voor de genezing van een ziekte of 
voor het voorkomen van afwijkingen. Denk hierbij aan het bij je 
hebben van een afbeelding van de Heilige Christophorus om te 
voorkomen dat je een ongeluk zou krijgen tijdens een reis. Een 
prentje dat in aanraking was geweest met een relikwie van een 
Heilige, werd als heilig beschouwd, met veel heilkracht. Ook 
door de aanraking van een genadebeeld op een van de vele bede-
vaarten nam de kracht van een prentje sterk toe. Bedevaarten 
hebben de verspreiding van de vele devotieprentjes (Santjes) 
sterk bevorderd en verspreid. Van het opzeggen van de teksten 
(vaak schietgebedjes) die op het prentje stonden werd ook veel 
heil verwacht.  
 
Men kan de devotieprentjes onderverdelen in: 
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• Heiligenprentjes (waarvan de meeste Maria- en Christus-
prentjes),  

• Doopprentjes, 
• Vormselprentjes, 
• Beloningprentjes (bij goed presteren op school kreeg men 

een prentje) 
• Communieprentjes, 
• Bedevaartprentjes, 
• Geestelijke jubileaprentjes (waaronder afscheidsprentje bij 

vertrek naar de missie en priesterwijdingprentjes), 
• Missieprentjes (meestal van een parochiale missieweek), 
• Doodsprentjes. 

 
Doodsprentjes 
Over deze doodsprentjes gaan we het nu hebben. De eerste 
doodsprentjes waren devotieprentjes waarop op de achterkant b.v. 
geschreven stond: ” Bid voor de ziel van Jan Pietersen”. Vaak 
stond de overlijdensdatum erbij vermeld. Later werd de achter-
kant voorbedrukt en kon 
men de naam zelf invullen, 
en weer later werd de ach-
terkant geheel bedrukt ten 
behoeve van de overledene. 
De voorkant was meestal 
nog een algemene religieuze 
voorstelling, later werd dat 
anders en moest de voorkant 
met de dood te maken heb-
ben. 
In het begin (rond 1750) wa-
ren het alleen de welgestel-
den en geestelijken die 
doodsprentjes voor hun zie-
lenheil ‘lieten maken’. 
De gewoonte om tijdens een 
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uitvaart de aanwezigen een prentje te geven is pas rond het begin 
van de 19de eeuw begonnen.  
Het oudste doodsprentje in onze verzameling (voor zover ik kan 
nagaan, zie pag. 16)) is van Antonius Timmermans, gestorven op 
22-05-1818 in Asten. Wat opvalt is, dat alleen de naam van de  

 
overledene werd genoemd; zijn vrouw overleed in Asten in 1829. 
Later kwamen er wel meer en meer persoonlijke gegevens op te 
staan. Thans staan er vaak kleine levensverhalen op. 
 
Spreekwoorden en gezegden verwijzen nog steeds naar het 
doodsprentje: ‘Over de doden niets dan goeds’ en ‘liegen als een 
bidprentje’. 
Pater van Meurs heeft in een komisch gedicht de te lieve en ge-
zalfde teksten in een gedicht gehekeld. 
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As et buukske van oew leven 
Heele gaor is volgeschreven, 
Komt nao ’t endje nog ’n endje, 
Da gedrukt steet op ’n prentje. 
 
O, dan worde mooi geprezen! 
Jao, deur teksten wordt bewezen, 
Da ge’n heilige waort veurdezen! 
Spietig, da ge ’t nie kunt lezen! 
 
Maor oew vrienden, die ’t nog kunnen, 
Ou die lof ook nou nie gunnen, 
Denken kniezend, schoon ze zwiegen: 
“Ook deur teksten kan men liegen” 
 
In het begin waren het, net zoals op het prentje van Antonius 
Timmermans, afbeeldingen van de devotieprentjes. Later ging dit 
over in voorstellingen van dood en vergankelijkheid, zoals een 

doodhoofd, de zandloper, de dood 
met sikkel en zeepbellen. Hierna 
ziet men vaak een afbeelding van 
de lijdende Christus of van de jon-
ge Christus met of zonder zijn lij-
densattributen, het graf, of een 
kruis met of zonder engel. Ook de 
Moeder van Smarten en kerkhofta-
ferelen zien we veel terug op de 
doodsprentjes. 
De zwarte rand, vaak versierd met 
knip of kantwerk om het prentje, 
kwam omstreeks 1850 in zwang. 
Door de nieuwe liturgische opvat-
tingen verdween de zwarte rand na 
1950 en werd vervangen door 
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paars of grijs of vaak helemaal weggelaten. Een foto van de over-
ledene op het bidprentje, begon toen het maken van foto’s zich 
goed ontwikkeld had en is thans heel gebruikelijk. 
De belangstelling om bidprentjes te verzamelen en als historische 
bron te gebruiken dateert uit de 20ste eeuw. Ze zijn een typisch ka-
tholiek en Nederlands gebruik. Steeds meer worden zij geraad-
pleegd voor stamboom onderzoek. 
 
Enkele voorbeelden uit onze collectie. 
Antonius Timmermans geboren op 30 november 1739 in Asten 
en gestorven op 22 mei 1818 in Asten. 
Zoon van Francis Timmermans en Maria Hoebergen. 
Antonius was getrouwd met Joanna Anthonie Smits (Smets) ge-
boren in Schijndel in 1744 en overleed in Asten op 21 februari 
1820. 
Oproep 
De heemkundekring de Vonder Asten- Someren blijft op zoek 
naar doodsprentjes om onze verzameling uit te breiden. Op dins-
dagochtend en donderdagsavonds kan men het heemhuis (Molen-
straat14) in Someren bezoeken. 
 
Cees Verhagen, 2010 
 
TE VOET DUR AASTEN (deel 7) 
 
Verteld door Piet Feijen. 
 
In de jaren 80 van de vorige eeuw wandelden leden van de Bond 
voor Ouderen onder leiding van hun voorzitter Piet Feijen, door 
Asten. Zij maakten een overzicht van Asten van ongeveer 1920 tot 
1985. Velen van u zullen zich de mensen, hun beroepen en hun ei-
genaardigheden nog wel herinneren. Ook de behuizingen en stra-
ten van die tijd. Al is het nog niet zo lang geleden, er ligt hier mis-
schien een taak tot navolging zodat ook het nageslacht aansluiting 
kan vinden met het huidige Asten. Van wat verloren ging en er bij 
kwam. 
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Um dè 't plan gewijzigd was, kwamen ze op de lèèste zondig in 
Oktober bij Pirke (schoen) bijin. Um dè 't gin H.familie was, waren 
ze er bijtijds. Ze begössen gauw genog over kruisjassen te praoten, 
mer Dorus-oom zi, dè ze op moesten stappen, want 't zô alles bijin 
nogal wâ tijd in beslag nemen. Hier aachter de kèèrk is 't café van 
Willem van Horssen en Bet den Bakker en daor nemen we straks 
afscheid. Die boerderij hier rechts is van Cis van Heugten. Daor 
links boert Willem van de Vòòrst, en in dè klèèn huiske hier woont 
Zeintje van Bommel. Dan kriegen we Hannes Slaots. Die boerderij 
is van Peer Arts, die van dè tikjassen, witte wel. "Kleuze Frans" 
(Meulendijks) is zinne buurman, en daor rechts, waor we 
afdrèèijen nao Oostappen, is de boerderij van Tinus Koppens. We 
zallen mer dur de bossen gao, zi Dorus-oom, dè lupt wa hendiger 
dan dur 't mul zand. Op Oostappen staon de boerderijen allemaol 
an de rechtse kant. Hier deez' is van de fam. Berkers. Eimert is 
getrouwd, mer Jan-oom nie. dè zal wel 'n suiker eumke worren, 
mer de verstand-houding is prima! De die daor is van de fam. 
Verheul uit Rotterdam 
graan-handelaren, die in de zòmmer veul gebruik maken van dè 
huiske links in de bossen. Toon van der Heijden is de huurboer. Dè 
gedoente, 'n bietje van de weg af, is van Piet Goossens. Achter de 
trambaan van "de Meijerij" daor boeren Tinus Mennen, die ôk nog 
'n stil café hi, zeggen ze, Peer Timmermans en Hanneske Adriaans, 
en daor aachter 'n bietje alleen, zit Doreske van Eijk. Hier, mi ieder 
'n klèèn bedrijfke, Jan en Piet Verberne, en as lèèste, langs dè 
zandweegske nao de Beersdonk, Driek Martens. "We zallen van 
hieruit nao de bùs gao", zi Dorus-oom. "Waacht efkus" zi Pirke, 
"want daor kumt d'n tram an". 
De machinist, Willem van Lieshout, viet zin petje af vur 't gezel-
schap, trok us an de stoomfluit en liet de bèèl hard gao. 
"'t Is geweldig", zi Pirke, minnen dag is wir goe !. 
Toen ze op de bùs af gingen, vroeg ie an Dorus-oom of ie op 
Oostappen nie stopte ? "Stoppen nie", zi Dorus-oom, mer as ge er 
in of uit moet, rijdt ie wel zo zachtjes, dè dè gin probleem is. 
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foto: oude boerderij van de fam van Eijk in Ommel 

 

Iedereen kan er hendig op en af springen. Mer vur Hannekes uit 
Heusden waar dè toch nog te moeilijk ! Die zô us mi den tram hier 
op Oostappen baggen gaon kopen. Veul te vruug was ie al in 
Aasten, en daorum viet ie bij Cato Eijsbouts al 'n par borreltjes op 
d'n goeie afloop. Daor trof ie Willem van Lieshout zo as altijd mi 
zin machinistenpetje op. Willem vroeg belangstellend an 
Hanneskes waor ie op af ging ? "Jonge jonge, zi willem, wâ is 't 
toch goe dè ge mij treft, want die conducteur, waor gij mi mee 
moet, is nen aparte, die hèèlt iedereen vur de gek". As den tram op 
Oostappen zachtjes rijdt, moete ge er afspringen en dan zi Peer 
altijd; "sprééngt mè den tram mee"! "Doe dè nie, doe dè nie ! zi 
willem; sprééngt aachteruit, mi de ogen déécht". 't Was krek zo as 
Willem gezi hâ. Op Oostappen zi Peer, sprééngt mi den tram mee. 
Naw, en Hannes sprong wel, mer....achteruit !  
As ne blok viel ie en mi zinne kop ergens op. Versuft vuulde ie us 
an zinne kop en toen blif er iets an zin haand plekken. Hij ver-
trouwde het nie en rook us goe, toen begos ie te lachen, zo hard dè 
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ze 't op den Diesdonk kossen heuren, en hij riep, "'t Is potdomme 
mer stront!" Mer as ik die machinist zinne raod nie hâ opgevolgd, 
dan hâ ik er wel mi min gezéécht in gelegen ! Ik hoop dè ik um 
nog 's tref, dan zal ik um 's goe trakteren. Of ie op Oostappen nog 
baggen geköcht hi is nie bekèènt, mer toen ze 't op Heusden 
wisten, was er 's zondags nao de lèèste mis praot zat over. En 
iedereen laachte, behaalve Hanneske. 
Ze waren intussen dur de bossen langs Toon van de Ven en Frans 
van Eijk op weg nao den Ommelschenbosch. Nao dit smakelijk 
verhaal, zi Pirke tiggen Dorus-oom, heb ik wel zin in wâ hartigers 
dan auw streuf en slappe koffie. Kaande 
gij daor niks op veinen ? Bèènt gereust, 
zi Dorus-oom, "d'n hille 
Ommelschenbosch is familie en ze 
weten van ons komst". En 't was zo, 
want bij de Vinkens zaten ze al op 't stel 
te waachten. D'r kwam niks te kort, want 
ze hân pas geslacht. Toen ze ôk nog 
Landman Nr.1 vur het roken hân was 't 
fist volmakt. Pirke, die altijd van die 
biezunder uitspraken hâ, zi Dorus-oom, 
di overtreft onze stoutste verwachtingen 
en we stellen 't hogelijk op prijs. Applaus 
mannen ! We stappen op, zi Toon van 
Narus-oom, want anders begéént de 
keutelmenneke nog te preken ôk ! Hier 
langs de Vinkens wonen de Loomansen, 
Hanne, Frieda, Jan en Driek en daor boert Kobus. An den overkant 
Willem en Huibert van den Eijnden. En dan Driek van den Eijnden 
en Nol van Geffen mi zin huishauwen. Daor boert Peer 
Loverbosch, wôr Fried-oom ôk nog in huis is, en Hannes van de 
Ven. 't Lèèste huis vur de meulen is van Janus van den Eijnden. 
Vur dè we nao Bet den Bakker gaon, zallen we irst mer efkus ons 
Lieve Vrouwke goeiendag zeggen, zi Dorus-oom. Dur de zijdeur 
an den Aastense kant gingen ze nao binnen en liepen links langs de 
eikenhouten vierpersoons banken nao 't zijaltaar tot vlak bij het 
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"wonderbeeldje". Er stonden veul brandende karsen en bloemen en 
den knielende engel knikte dankbaar as ge wâ offerde. Um dè 't al 
donker begos te worren ging Dorus-oom gauw genog nao bui-ten 
en hij stèèlde veur, um nog ne keer apart terug te kommen um de 
kapèèl en 't processiepark "Maria-oord" goe te bekieken, en er is 
veul over te vertellen ! 
 

 
 
Ze vonden het allemaol goe en zôn 't intijds laoten weten. 
Toen ze bij Bet d'n Bakker kwamen, was alleen Bet mer in 't café 
en zaat in hurre zèùrig (stoel) te breijen. Um dè ik van Aasten kom, 
gèèf ik het eerste rondje. Driek vroeg, hoe 't mi den èèrhandel ging 
? "Slèècht" zi Bet, (dat zeggen ze nu nog) "want ik maak in 
Duitsland nog minder, dan ik hier betaal. Mer ja, dur de menigte gi 
't nog krek. "Ge doet dus zaken in Duitsland" vroeg Pirke. Ja, ge-
wis, zi Bet, "diese Fraulein machen dort jetz viel sachen". 
't Was er zo gezellig en Bet vertèèlde alles zo smakelijk, dè ze den 
tijd vergaten en 't veul te vruug laat was. Driek zi, "we kommen 
wir gèèr terug, mer we trekken dan wel meer tijd uit um hier 
gezellig te buurten, wâ gij Pirke ! "Jawool, sicher, aber meer snaps 
! ". 
't Was 'ne zaachte winter geweest. Iedereen was zô wâ bijgewerkt, 
die den boer diende hân d'n huurpenning gekriggen en vanwege 't 
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goei weer was "Sinte Petermert" apart druk. 't Joongvolk trof el-
kaar op de mert en ging mi enig lawèèij de café's af. 't Auwer volk 
trof elkaar bij Drieka van Hoek of Piet van Bussel, wôr ôk de 
"Ommelgangers" elkaar troffen. 't Duurde nie laang of Dorus-oom 
kwam binnen mi Hannes Eijsbouts, dove Jan Loomans en Nol van 
Dijk. Er worde druk gekruisjast, gebeugeld en gebuurt, en zô âs 
gewoon-lijk mi nog al wâ herrie. 't Liep allemaol mi 'ne sisser af, 
mer de goei stemming kwam pas terug, toen Ties van Nöllekus 
binnen kwam. Die gaf méé 'n rondje um dè tie op "de Mert" 'n 
klòògt van virtien baggen hâ verkòòcht an Jan van Asten uit 
Lierop, die naw ingetrouwd was in Zummeren. Pirke was 
belangstellend of Ties 'ne goeie prijs gemâkt hâ. "Ik mùg nie 
klagen, mer 't kös bitter, zi Ties.  
Ge bèènt al op goei kommende wèèg um n'n grote boer te worren, 
zi Pirke, klaage kaande ge al. (Dat zijn ze nog steeds niet verleerd). 
Ties zi er nie veul op, mer gaf toch 'n rondje. 
Hannes Eijsbouts en Dorus-oom han plezier in deez' plaogerij en 
ga-ven 't ôk een. Driek zi, ik mijn dè de stemming goe is um af te 
praoten wanneer we dè lèèste bezoek an Ommel gaon brengen en 
stel op veurhaand vur, dè we Tiesse ôk uitnòddigen. 
"Wâ min wèèrk betreft, kan ik goe weg en ik gao gèèr mee," zi 
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Ties. Allemaol vur, zi Pirke, en as Dorus-oom naw zi wanneer we 
kannen kommen, gèèf ik 't vast een op de goeie afloop. 
Dorus-oom ging er plechtig bij stao en was van meining, dè 
Vastelaovond-Maondag de geschikste dag was. En 't kèèrkbezoek 
van-wege 't virtig-ure-gebed, dè kon net zo goe in Ommel as in 
Aasten en bezoek an de kapèèl stond toch op het progam. Pirke 
verslikte z'n eigen wel wâ in zijn brandewijntje, mer zi wijselijk 
niks. Um dè de Stegen ôk vur 'n gedilte bij ons parochie heurt, kom 
ik oew bij Januske Wouters an d'n handwéézer um 12 ure afhalen. 
Iedereen was akkoord en Driek zi, dè 't naw genôg was geweest. 
We gaon naw op moeders af, anders zijn we nog latter thuis dan de 
joong luij. Krek Driek, zi Pirke, gezag moet er blieven 
En mi de plezierige gedachte dè ze gauw genôg wir samen op stap 
zouwen gaon, was iedereen op tijd thuis. 
 
Wordt vervolgd 
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BLADEREND DOOR HET RECHTERLIJK 
ARCHIEF ASTEN 1747 - 1753 
Bladerend door het rechterlijk archief Asten uit de jaren 1747-
1753 trof ik onderstaande tekst aan. In de ruim 250 jaren die 
sindsdien verstreken zijn blijken de namen van 3 van de 4 hoofd-
personen in Asten nog steeds heel gewoon te zijn. Op de jonker 
kon men waarschijnlijk wel kotsen. Zijn naam is immers hier niet 
meer heel gewoon. Opvallend is ook nog wel dat onparlementair 
taalgebruik niet iets is van de laatste tijd in de tweede kamer. 
Maar onparlementair blijf ik het wel vinden. Of ben je dan een 
schijnheilige? 
Jan Heyligers 
 
R 30 fol. 41vo 14-06-1747 
1. Paulus Verkuylen - weet niets, wil geen eed afleggen en gaat 
weg. 
2. Jenneke Jansen - g.m. Jan van Helmont, 
37 jaar, 
3. Gerrit Jansen Verberne, 15 jaar. 
C. Of zij weten weten dat op 2e Pinkster-
dag l.l., rond twee uur in de middag, langs 
het huis van Willem van den Eerenbeemt 
is komen rijden, Jonker Pieter van Cots-
hausen, een hond bij hem hebbende. 
Dat deze hond gebeten is geworden door 
de hond van Willem van den Eerenbeemt, 
dat diens vrouw er bij stond, dit niet verbood, doch er om lachte. 
Of Cotshausen toen met een pistool, met hagel geladen, op de 
hond geschoten heeft. 
2. Weet niets. 
3. Weet niet dat de vrouw lachte en ook niet dat het pistool met 
hagel geladen was. 
D. Of zij weten dat op dezelfde dag, rond 6 uur in de middag, de 
voorn. Jonker weer langs het huis van Willem van den Eeren-
beemt is gekomen en of toen, Willem van den Eerenbeemt, van 
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zijn huis tot het huis van Jan Janse Verberne, met de huisvrouw 
van Jan van Helmont - roepende beiden tegen de Jonker: "Gij 
scheele schelm, scheele blixem, scheele hont, scheele duyvel, 
geuse hont. Wie heeft U last gegeven mijn hont doot te schieten, 
ik sal U nog hebben en ik sal U nog krijgen". 
2. Weet niets, is in huis gebleven. 
3. Heeft de Jonker voorbij zien rijden, waarop Willem van den 
Eerenbeemt zei: "Wie heeft U last gegeven mijn hont te schie-
ten". 
Dat hij deponent daarop is weggegaan en nog wel gehoord heeft 
dat Willem van den Eerenbeemt zei: "Scheel blixem". 
Hij heeft ook de vrouw van Jan van Helmont niet gehoord of ge-
zien, wel dat Paulus Verkuylen in het huis van Jan Janse Verber-
ne was gegaan. 
2 en 3 bevestigen onder eede. 
 
 

OUD GOUD 
 
Zuid Willemsvaart Asten 9 oct. 1886 
 
Wie vorige week maandag eene wandeling maakte door de 
vruchtbare beemden van den Diesdonk, kon daar een zeker niet 
alledaagsch schouwspel gade slaan. Twee oudjes W.v.H. en zijne 
echtgenoote de een 82 de andere 83 jaren oud, alzoo samen 165 
jaren tellende en reeds ongeveer 60 jaren door den band des hu-
welijks vereenigd waren druk bezig om “toemaat” te hooien. 
Hoewel gedrukt door den last der jaren blijven zij onvermoeid 
met vork en hark aan den arbeid om te “wenden, op te doen en bij 
te harken”, en toen zij tegen de avond huiswaards keerden, moch-
ten zij het genoegen smaken hun hooi nagenoeg droog te hebben. 
Asten 16 nov. 1889 
Die zich zondagavond omstreeks 9 uren in het koffiehuis van den 
heer J. van Hoek bevond kon zich overtuigen dat er zich in de 
gemeente nog krasse oudjes bevinden, immers daar zag men vier 
nog krasse mannen tesamen met de kaarten spelen, den ouderdom 
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bereikt hebbende van 310 jaren en die wel allen zonder bril. De 
heeren tellen respectievelijk, G. Brouwers 84 jaren, M. van der 
Heijden 69 jaren, P. Hoebergen 79 jaren en F. Verspeek 78 jaren. 
Dat de heeren nog meenig kaartje mogen leggen. 
  
Asten 15 nov. 1888 
Niet minder dan vijf personen stierven hier de vorige week in de 
tijd van twee dagen. Het waren oude lieden van de 72 tot de 90 
jaren. Wellicht is het nog nooit gebeurd dat in tijden, waarop wij 
door geene gevaarlijke ziekte geteisterd worden, hier tegelijk vijf 
lijken boven aarde stonden. 
 
Asten 20 febr. 1890 
Dezer dagen zijn alhier kort na elkander de twee oudste inwoners, 
J. Kanters en van Zeggelen, in den ouderdom van  
97 en 94 jaren overleden. Het waren beide strijders onder Napo-
leon I.  
	
	
PRESENTATIE “ROMEINSE KRIJGER” 
 
Het loont voortaan de moeite om in het Heemhuis de steile trap 
naar boven te nemen, en vele belangstellenden zullen deze stap 
zetten. Om te kijken naar de reconstructie van het graf van de 
Romeinse (of Somerense) krijger, rustend in een primitieve kist 
van ruw hout. Een man met een verleden 
Een vijftigtal Vondergetrouwen verzamelde zich op 24 november 
in de bieb om getuige te zijn van een markante gebeurtenis . De 
presentatie van de constructie van het graf van een man die na 
2000 jaar pas bekendheid gaat genieten. Burgermeester Veltman 
ervaart het als een historisch moment in de geschiedenis van So-
meren. Resultaat van jarenlang gedisciplineerd werken en graven, 
en de burgemeester complimenteerde daarvoor de werkers met 
warme woorden. Zeer tevreden was ook de Romeinse legerleider 
van de Somerense soldaat.  
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Maar een ontdekking is pas een echte vondst als je er een naam 
aan geeft en haar in een historische samenhang kunt plaatsen. 
Fokko Kortlang kan dat en deed dat, we geven zijn verhaal graag 
weer 
 
Een Somerense krijger in Romeinse dienst. 
 
Tijdens het onderzoek van een urnenveld in Someren-Waterdael 
I, kwam in 1991 een wel heel bijzonder graf aan het licht. Het 
gaat om de laatste rustplaats van een Somerenaar uit het begin 
van de Romeinse tijd. Het graf is gevonden in de wijk Waterdael 
op de hoek van de IJssel ter hoogte van huisnummer 2. 
In meerdere opzichten is het graf bijzonder: In de eerste plaats is 
het graf aangelegd in de greppel van een circa 500 jaar ouder 
grafmonument, een zogenaamd langbed (kaart 1, nr 1). 
In de tweede plaats is sprake van een inhumatiegraf. De dode is, 
in tegenstelling tot wat gebruikelijk was in de Romeinse tijd, in 
een kist begraven en niet gecremeerd. 
Voorts ligt het Romeinse graf volledig geïsoleerd. In een straal 
van enkele honderden meters zijn geen andere graven uit de Ro-
meinse tijd gevonden. 
Bovendien heeft de overleden persoon een voor die periode op-
merkelijke set voorwerpen in zijn graf meegekregen: In de graf-
kuil stond aan het voeteneind buiten de kist een kruikamfoor 
waarin waarschijnlijk drank heeft gezeten. Direct daarboven lag 
bij een in de kuilwand uitgespaarde nis, een ijzeren mes. Bij het 
mes was een humeuze vlek te zien die duidt op overblijfselen van 
organisch materiaal, waarschijnlijk een houten bord met 
daarop een vleesbout en ander eten. In de kist bevonden zich de 
humeuze resten van een lijksilhouet. Langs het lichaam lagen bij 
het hoofd een ijzeren schaar en ter hoogte van de knie een 
scheermes in een houten schede. Ter hoogte van de arm lag een 
ijzeren zwaard met eveneens sporen van een houten schede en 
resten textiel. Het zwaard is een zogenaamde gladius, een typisch 
Romeins zwaard. 
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Op grond van 
de vorm van de 
bronzen punt 
van de schede 
en het type 
kruikamfoor, 
kan het graf 
gedateerd wor-
den rond 20 na 
Christus. 
De bijzondere 

aard van het graf en vooral ook de bijgiften, geeft aan dat we van 
doen hebben met een persoon die, zeker voor deze streken, al 
vroeg nauwe contacten onderhield met de Romeinen. 
Uit de aanwezigheid van een Romeins zwaard kan worden opge-
maakt dat de man dienst deed, of had gedaan in een hulptroepen-
eenheid van het Romeinse leger. 
De opgravers vermoeden dat de begraven persoon geen toevallige 
passant was, maar een lokale krijger die hier ook woonde. Op nog 
geen 75 meter ten zuidoosten van het graf zijn in 1992 twee in-
heems-Romeinse boerderijen opgegraven, waarvan er één zeker 
stamt uit de vroeg Romeinse tijd (kaart 1, 2). Behalve de boerde-
rijen zijn nog enkele opslagschuurtjes en een mogelijk horreum, 
of graanopslagschuur (4) opgegraven. De archeologen nemen aan 
dat de man een veteraan was, iemand die na 25 jaar trouwe dienst 
in het Romeinse leger terugkwam in zijn vroegere woongebied 
Someren. Misschien kwam hij niet precies hier vandaan, maar 
trouwde hij met een Somerense vrouw. 
Was de krijger een outsider, een buitenbeentje uit Texuandrië, die 
zich na zijn langdurige diensttijd in het Romeinse leger maar in 
beperkte mate wilde of kon aanpassen aan de traditionele in-
heemse gebruiken, althans in de ogen van de lokale  
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gemeenschap 
die hem be-
groef? 
Of genoot de 
man aanzien 
als een soort 
hoofd van de 
lokale ge-
meenschap, 
die door de 
nabestaanden 
begraven 
werd in het 
grafveld van 
de verre 
voorouders? 

Door zijn begraving bij de voorouders konden de nabestaanden 
hun rechten op het omliggende land herbevestigen. Opmerkelijk 
is in ieder geval dat de krijger niet is begraven in het grote in-
heems Romeinse grafveld dat in 2008 werd opgegraven te Wa-
terdael III, 400 – 500 meter zuidelijker. 
 
Hoe dan ook: onze Somerense krijger zal ongetwijfeld spannende 
verhalen hebben kunnen vertellen aan zijn vrouw, zijn dochter en 
zijn dorpsgenoten over de vele veldtochten die hij met de hulp-
troepen van het Romeinse leger heeft ondernomen. 
Ongetwijfeld was hij direct of indirect getuige van de grote mili-
taire campagnes die Romeinse generaals als Tiberius, Varus en 
Germanicus ondernamen in het vrije Germanië….. 
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING 
DE VONDER 

 
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, Someren 

Hr. en Mevr. van Acker, Hombroeckstraat 1, Asten 
Hr. G. Berkers, Zonneweg 1, Someren 

Hr. en Mevr. J. Brens - van Horssen, De Loo 4, Ommel 
Electro Technisch Buro Willem Bos, Trasweg 5, Someren-Eind 

Bouw-Timmerbedrijf Cortooms-Verberne, Molenakkers 5, Asten 
Fysiotherapie Campanula (Theo Lankhorst), Floralaan 22, Asten 

Gianotten Adviesburo, Witvrouwenbergweg 8h, Someren. 
Wil Hoebergen, Belastingadviesgroep Asten, Julianastraat 2, Asten 

Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren. 
Van Kaam Netwerk Notarissen, Postbus 111, Someren 

Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten 
Larco Conserven Someren BV, Industrielaan 10, Someren.. 

Leenen Someren Beheer BV, Dr. Einattenlaan 28, 5711AW Someren 
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren. 

Beheermij van der Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 13, 5720 AA) 
Smits Bouwbedrijf BV, Dorser 2, Someren 

Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25, Asten 
E. B. Steyns, Winkelstraat 9, Lierop 

Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24, Asten 
Hr. en Mevr. de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren 

Hr. en Mevr. Wijnen, Speelheuvelstraat 41, Someren 
Hr. en Mevr. v.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, Asten 

 
 

Dankzij de Vrienden en donaties van het Van der Loo Fonds, Ra-
bobank Peelland en ONA heeft de Heemkundekring interessante 

projecten kunnen uitvoeren. 
 
 
 
 

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk. 
Hebt u interesse ? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder (zie pag.2) 


