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Van het bestuur
 
MAART 2017
 
Zoals gebruikelijk bevat de bestuursrubriek het
overzicht van de nieuwe leden van De Vonder en de
rubriek familieberichten/lief en leed, waarin we bij
ons bekende feestelijke of droevige berichten over
onze leden vermelden. Ook geven we informatie
over wat er thans binnen onze vereniging speelt.
 
Nieuwe leden van Heemkundekring De Vonder
In de afgelopen periode hebben zich als nieuwe
leden aangemeld bij onze vereniging: Willem Bos
uit Someren, Roel ten Hoven uit Asten en Wim van
Tongerloo uit Weert.
 
In memoriam Cees de Boer, Leo van den Brand en
Frans van Duppen
Op 18 december overleed ons lid Leo van den Brand
op de leeftijd van 83 jaar. Wij wensen zijn kinderen
en kleinkinderen veel sterkte toe. Twee weken later,
op 31 december, overleed een ander lid van De
Vonder, Cees de Boer op de leeftijd van 79 jaar. Wij
wensen zijn vrouw Henny en de kinderen en klein
kinderen ook veel sterkte toe.
Eveneens op 18 december overleed Frans van
Duppen op de leeftijd van 77 jaar. Frans was een
heel actief lid van De Vonder. Hij maakte jarenlang
deel uit van de werkgroep bibliotheek en archivaat
en was wekelijks in het Heemhuis aanwezig, onder
andere om krantenknipsels en andere binnenge
brachte lectuur te selecteren en archiveren. Wij
wensen zijn vrouw Tinie, zus Anny en alle overige
familieleden veel sterkte toe.
 
Huismeester Leo Groels stopt er noodgedwongen
mee
Onlangs heeft onze trouwe huismeester Leo Groels
te kennen gegeven dat hij vanwege problemen met
zijn gezondheid, en dan met name met zijn gezichts
vermogen, helaas niet meer in staat is zijn vrijwilli
gerswerk te verrichten. Jarenlang was Leo op
dinsdagochtenden en donderdagavonden de man
die voor de koffie en het voorraadbeheer zorgde.
Het bestuur bedankt Leo hartelijk voor de bewezen
diensten en moet nu op zoek naar iemand die (een
deel van) deze taak wil overnemen. Als u eventueel 

interesse heeft, kunt u zich melden bij één van onze
bestuursleden.
 
Overige zaken
De werkzaamheden om te komen tot een nieuwe
website voor heemkundekring De Vonder met een
modernere uitstraling zijn in volle gang. Dit voor
jaar hopen we tot een afronding te komen. Theo
Knoops en Anita Buenen hebben twee verschillen
de opties “uitgeprobeerd” en de voor- en nadelen
van het gebruik daarvan aan het bestuur voorge
legd. Het bestuur heeft vervolgens hun advies op
gevolgd bij het maken van een keuze.
 
Activiteiten komende periode
In de periode tot de zomervakantie zijn er drie le
zingen, twee excursies, de jaarlijkse contactavond
en de jaarvergadering. Allereerst dus nog drie lezin
gen in deze cyclus: op woensdag 22 maart houdt
Wim Steenbakkers zijn lezing over heksenvervol
ging in Peelland in het Klok & Peel Museum te
Asten, op woensdag 19 april vertelt Hans Sakkers
op diezelfde locatie over de Duitse militaire begraaf
plaats in Ysselsteyn en op woensdag 17 mei houdt
stadsgids Jan van Gils zijn lezing over het vesting
stadje Geertruidenberg in Hotel Centraal te Some
ren. De twee laatste lezingen waren oorspronkelijk
gekoppeld aan de twee excursies van dit jaar. En op
zaterdag 13 mei vertrekken we inderdaad naar de
begraafplaats in Ysselsteyn. De geplande “grote”
excursie naar Geertruidenberg kan echter niet
doorgaan. In plaats daarvan komt nu op de geplan
de datum, zaterdag 17 juni, een interessante excur
sie naar Dordrecht. Op vrijdag 17 maart vindt de
jaarlijkse contactavond plaats in de zaal van Hotel
Centraal te Someren. Tijdens die avond verzorgt de
dialectwerkgroep een optreden en wordt ook een
dialectquiz gehouden. Tot slot vindt op woensdag
5 april, ook in Hotel Centraal, de jaarlijkse leden
vergadering plaats. Na de pauze zal ons lid Hans
van de Laarschot een verhaal vertellen over de Peel.
 
Namens het bestuur,
Jan van de Rijdt
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DE VONDER
Van de redactie
Geachte lezer,
 
Voor u ligt de nieuwe Vonder, nr. 1 van het jaar
2017, met om te beginnen heel goed nieuws.
Piet Snijders, oud journalist, een man met een
scherp observatievermogen en een vaardige pen
heeft zich aangesloten bij de redactie.
We zijn blij met deze aanwinst en hebben er het
volste vertrouwen in dat u lezer, nog vaak zult
kunnen genieten van dat wat uit zijn pen zal vloeien.
Ook in dit nummer is hij al van de partij.
Helaas is Gerard ten Thije nog steeds niet opge
knapt en hebben we het ook deze keer zonder hem
moeten doen.
We wensen hem een voorspoedig herstel.
 
Een greep uit dit nummer brengt ons bij het bevrij
dingsdagboek van Jan van Stratum, een pakkend
stuk oorlogsgeschiedenis uit Asten.
Het Tractaet van Venlo, waarin de grenzen tussen
verschillende plaatsen in Brabant en Limburg
werden vastgesteld.
Wat vertellen ons de straatnamen? Straten waar
ongetwijfeld ook de wandelaars van Te voet dur
 Aaste doorheen zijn gegaan.
Natuurlijk moeten we het ook over onze buren
hebben . Een beetje geroddel smaakt altijd wel.
Wat staat daer? is interessant voor hen die het oude
schrift willen ontcijferen.
En... wie lost deze keer de quizvraag op??
 
Geniet bij een kop koffie en een ietwat voortijdig
getikt paaseitje van deze  eerste Vonder van dit jaar.
Wij wensen u een mooie lente toe en een Zalig – of
als u dat beter past – een Vrolijk Paasfeest.
 
De Redactie.
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16       Wat staat daer?
 
17       De Niet-gestelde kwisvraag nr. 3
 
19       Kamp Dennenlust in expositie
          "Opgegraven strijd"
 
20       Vrienden van De Vonder
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BEVRIJDINGSDAGBOEK
VAN JAN VAN STRATUM 
Eerste deel van een ontroerend document, overge
nomen uit het Peelbelang van 1984 en gedigitali
seerd door Jan Welten.
 
Naar aanleiding van de aandacht die de bevrijding
van Zuid-Nederland momenteel geniet, komt er
hier en daar documentatie naar boven die tot op
heden de openbaarheid nog niet haalde.
Zo heeft Jan van Stratum uit de Hoogstraat  in
Asten een dagboekje bijgehouden van de periode
van 19 September 1944 tot 19 December van dat
jaar.
Een kort verslag van dag tot dag over de dagen rond
de bevrijding en de belevenissen van de eerste
maanden daarna.
Voor hen die de oorlog meegemaakt hebben in
Asten speciaal in de Wolfsberg een ontroerend
verslag van de gebeurtenissen. Weliswaar de erva
ring van één mens, maar voor velen waarschijnlijk
zeer herkenbaar.
In een minuscuul handschrift, deels met potloos,
deels met pen, maakte Jan van Stratum zijn aante
keningen in een zakboekje met een paginaformaat
van 7 bij 13 centimeter.

 
Jan en Ida van Stratum, broer en zus, geboren in
resp. 1894 en 1897, woonden in 1944 in hun geboor
tehuis, een klein kruidenierswinkeltje met bakkerij,
rechts vooraan in de Wolfsberg. Uit nostalgie
hebben de huidige bewoners tot heden ten dagen de
aanduiding
 ” kruidenier ” nog op het raam laten staan.
Met hun moeder uit 1867 leefden zij daar gedriëen,
waarbij Jan tevens aan de Meijelseweg in Heusden
nog een kippenfarm beheerde.

Dat verschafte hem in 1944 uiteindelijk ook een

pasje om zich in oorlogsgebied te wagen ter verzor
ging van zijn dieren.
In zijn dagboek verhaalt hij o.a. hoe het toch mo
gelijk is dat 1212 hennen niet in staat zijn ook maar
één ei te leggen. Later bleek dat de Engelse soldaten
zowat met de hand onder het henneprutje zaten, om
de eitjes op te vangen.
Zo vertelt het dagboek de persoonlijke belevenissen
van ” nen echte Aastense mens ” in de nadagen van
1944.
 
Dinsdag 19 September 1944
Overal in de Wolfberg is inkwartiering van Duitsche
SS-mannen.Bij ons niet.
Wij kwamen er langs omreden mijnen Moeder,
bakkerij en winkel (kruidenierswinkel).
Overal gingen ze naar toe; vorderden varkens bij de
boeren en zelfs koeien.
Wij hadden van schrik een fleschje snaps gegeven.
Zondags waren ze gekomen, drie volle dagen zijn
ze in de Wolfsberg geweest en we moesten op de
koop toe nog verhuizen of vluchten.
 
Woensdag 20 September 1944
Vannacht hebben we doorgebracht in zoveel als ’ n
schuilkelder tusschen de ovens en al veel schrik
uitgestaan.
Er stond tussen mijn huis en A.Hoefnagels afweer
geschut, dus we zaten er vlak bij.
We dachten er in een nacht wel af te komen.
Maar toen we ons ’ s morgens buiten waagden,
dachten we de Engelschen al te zien.
Maar er was nog meer geschut van kanonnen en
Duitsche soldaten; het was in een woord treurig.
We hadden in de buurt besloten in geen geval weg
te gaan.
 
Donderdag 21 September 1944
Verhuisd naar Johan Rovers op de Pannenhoef, vier
km ver.Om 3 uur na den middag kregen wij bevel
om te vertrekken.Vlug kussens en dekens op de
kruiwagen en moeder en twee koffers.We kruiden
in één teug door het mulle zand tot in den polder.
Daar aangekomen vroegen we onderdak; we waren
zeker welkom en ook Johan mijn broer met zijn
gezin en Toon Hoefnagels.Daar gekomen zijn we
meteen begonnen met het maken van loopgraaf,
waarin we de nacht hebben doorgebracht zonder
een oog te slapen van het kanonvuur.
 
Vrijdag 22 September 1944
Voor den middag was het vrij rustig, maar na den
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middag brak het onweer los.En des nachts was het
zoo verschrikkelijk dat we onze gebeden hebben
gestort om naar onze Lieve Heer op te gaan.
Ook was er nog bij gekomen het huisgezin van A.
Rovers uit Heusden.Jan Rovers met zijn vrouw,
Piet Rovers en twee zoons van Brouwers. In totaal
36 personen.
 
Zaterdag 23 September 1944
’ s Morgens bij wording van een begin van daglicht
stonden er twee Duitsche soldaten aan de achter
deur en gaven ons het bevel om zoo spoedig moge
lijk het huis te verlaten.Wij zelf hadden dat voorne
men al gemaakt.
Het regende, ja stortregende. In een tijd van een
kwartier was alles met man en macht geladen; een
kar en drie kruiwagens. Moeder, Ida en de vrouw
van Jan Rovers zaten op de kar. Na ongeveer een
uur rijden door de stortregen waren we aangeland
bij Ju Rovers op de Veluwe.
Kan u zich dat voorstellen: wat een teleurstelling,
allen doornat, ja tot op de huid, want verder kan
het niet
 
Zondag 24 September 1944
Hier, bij Ju Rovers dan, is het heel wat rustiger en
we hebben dan ook geslapen in de stal en in de
schuur.
Hier waren we gehuisvest met 48 personen.
Wij hadden toch nog een reuze geluk.
Er waren namelijk acht koeien om te melken, dus
melk in overvloed.Eieren haalden we op mijn be
drijf en hennen die het slachtoffer waren geworden
van de kogel hadden we voor de soep.
We hebben samen veel gebeden voor de goede af
loop.
’ s Avonds om half tien kwamen er twee Duitsche
soldaten binnen.Ze vroegen om een gids naar de
Meijelseweg en ze vertelden ook dat de krieg voor
ons geëindigd was.
 
Maandag 25 September 1944
Bij het eerste daglicht waren we uit het stoo en de
eerste gesprekken gingen er over om het te wagen
om eens op onderzoek uit te gaan naar de Wolfberg,
ofschoon het ’s nachts nog zeer rumoerig was ge
weest.
En ja, toen we een stevige boterham ophadden,
waren we zo dapper om het te wagen.In twee
troepjes van drie personen trokken we er op uit.
Zoodra wij iemand tegen kwamen werd er ge
vraagd: ” Hoe is het, iets gezien, iets tegengeko

men ? ”. Het ging zeer goed en bijna in draf.
Op Heusden ontmoeten wij de eerste Engelsche
soldaten.En nu kunt u begrijpen met welk een spoed
het naar de Wolfsberg ging.
Een zucht ging van mijn hart toen ik mijn huis zag
staan. Het zag er aardig gehavend uit; er waren twee
voltreffers in terecht gekomen.Bovendien was alles
overhoop gehaald. Ik heb toen mijn fiets voor den
dag gehaald en ben direckt naar Moeder en Ida
gefietst om het blijde nieuws te vertellen.De over
tuiging van mijn fiets die zij zagen, was voldoende
dat ik thuis was geweest.Hierna werd afgesproken
dat zij na den middag met de kar van A. Rovers
werden thuis gebracht. En ja, om drie uur na den
middag arriveerde Moeder en Ida in de salon.Deze
was goed verwarmd ofschoon het er uit zag ! Wat
een glas, steenstukken en stof ! Maar vrij ? Mijn
schuur aan de overkant is totaal uitgebrand. Er lag
voer in voor de kippen en brandstoffen: kolen, turf.
Verder planken, opleggers enz.
De twee kippenhokken staan er nog in zijn geheel,
maar het derde is zoo goed als totaal weg. De
hennen zijn van de leg. Het varken is door de buren
nog gevoerd en is ook nog gezond. Dus goddank
nog uiterst tevreden.
Het hoognodige werk heb ik verricht; ramen dicht
gespijkerd en het nodige opgeruimd.
En welterusten.
 
Dinsdag 26 September 1944
Ik ben begonnen met het dichtleggen van het dak.
Al de pannen lagen bijna van hun plaats en door
den regen kwam er ook nog veel schade. Ik kon
niemand krijgen voor herstellingswerk.
Er waren twee groote gaten door het dak; er was
zelfs één meter tussen de gording uitgeslagen, wat
het werk zeer tegenhield.
Ik was om panlatten en opleggers uit geweest. Ik
kon deze niet kopen om reden dat men daar eerst
een vergunning voor moest hebben. Hetzelfde gold
voor glas. Ik heb toen zoo maar wat bij elkaar ge
zocht zodat het gat toch dicht kwam.
 
Woensdag 27 September 1944
Mijn buurman v.d.Kruijs helpt mij met de rest van
de pannen op het huis te leggen en
’s avonds zitten we weer onder dak. Nu ziet het er
weer een beetje fatsoenlijk uit.
 
Donderdag 28 September 1944
Er word gevraagd naar bakkers met een houtoven.
Daar er geen electriciteit of stroom is en geen kolen
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om te stoken, moet er in houtovens gebakken
worden.
Marinus Koolen word aangewezen om bij mij te
komen bakken. Hij heeft vandaag 180 broodjes
gebakken.
Er staan hier nog drie afweerkanonnen en als die
worden afgeschoten, dreunen de huizen.
 
Vrijdag 29 September 1944
We weten ’s morgens niet wat e aan de hand is; de
Engelschen trekken terug. Men vraagt, men praat,
maar niemand weet iets. Algemeen word gezegd dat
ze worden teruggeslagen ( br. br. wat een angst al
weer).
Tegen 11 uur komen er goede berichten. De Engel
schen worden verwisseld met Amerikanen.
En ja, om 1 uur komen de Amerikanen opdagen
met geschut waar men van staat te kijken.
In een woord kolossaal . Kanonstukken op tanks.
Met één woord: af !
Het is nu acht uur ’s avonds en nog steeds hoort
men het aaneengesloten lawaai van wagens en
tanks.
 
Zaterdag 30 September 1944
De hele dag komen nog Amerikaansche autoos en
tanks. Nog steeds staat het afweergeschut hier in de
buurt bij Jan Leenen en als die schieten klapperen
de deuren en de ruiten, de weinige die er nog in staan.
Licht is er alleen met petroleum en met een kaarsje.
Nu zijn we er zeker van dat we bevrijd zijn. Meijel
nog niet, want er komen veel Meijelsche vluchtelin
gen naar Asten.
 
Zondag 1 October 1944
We hebben vannacht goed geslapen ondanks het
toch nog zware kanonvuur.
Vandaag zijn we allen naar de kerk kunnen gaan;
iedere wijk had een aanwijzing gekregen naar welke
kapel men moest gaan. Wij moesten naar de kapel
van de Liefde Zusters. Ik ben naar de mis van zeven
uur gegaan. Anderen moesten naar de Paters en
weer anderen naar de Zusters van St. Antonius om
de H. Mis bij te wonen.
Ik ben vandaag ook eens naar Ommel gaan kijken.
Daar ziet het er hopeloos uit. De Kapel is bijna
geheel verwoest, 36 huizen zijn totaal uitgebrand.
Behalve dan nog de huizen die in puinhopen zijn
veranderd. Ik heb ook een bezoek gebracht aan de
kerk van Asten; hierin mag voorlopig geen H. Mis
gelezen worden. Ook heb ik het kerkhof bezocht;
daar zijn kruistekens die totaal zijn weggeslagen. In

Asten dorp en omgeving zijn ± 30 huizen afgebrand
en de verwoestingen door granaten en scherven zijn
niet te schatten.      
De weg naar Sluis XI is ook zeer gehavend; er lagen
nog stukgeschoten tanks langs de weg.
Ook veel Duitsche soldaten lagen er begraven.
Over het kanaal bij Sluis XI waren twee bruggen
aangelegd. Er blijft nog maar steeds oorlogsmate
riaal bijkomen. Wagens en kanonnen waar men van
omvalt.
 
Maandag 2 October 1944
Vandaag heb ik den heelen dag aan de kippenhok
ken gewerkt. Zo’n honderd pannen waren stuk
geslagen door granaatscherven. ’n Voltreffer was
juist voor een hok neergevallen en dat is doorzeeft
met gaten.
’n Lindeboom is bijna aan de grond afgeknapt.
 
Dinsdag 3 October 1944
Br… Br… ik heb den heelen dag op zolder gepoetst
en opgeruimd. Ik ben zoo zwart geweest als Pietje
Roet. Den heelen zolder lag vol splinters hout,
panstukken poppen enz. enz. Haast niet om aan te
beginnen.  
 
Woensdag 4 October 1944
Ik heb nog vergeten te vermelden dat op 2 october
Mevr. Wijnen van den Heer Burgemeester is over
leden. Zijn was door een granaatscherf getroffen.
Hier zijn vandaag tanks doorgekomen die zoo
zwaar waren dat de keien op de weg nog wegzakten.
Vandaag heb ik de Distributie bescheiden in moeten
leveren enz. enz.
 
Donderdag 5 October 1944
Vanmorgen hoor ik vertellen dat het Kasteel van
den Heer v.d. Heijden in brand is geschoten.
Er zijn dus nog Duitsche soldaten. Het kasteel is
totaal uitgebrand. In de Peel zijn ook nog Duitsche
soldaten, want zij komen nog wel bij de boeren.
Vandaag heb ik opruiming gehouden; zoo goed en
zoo slecht het kon bij de kippenhokken.
Ik heb tien stuks geslacht en dertig stuks verkocht
vanwege gebrek aan voer.
 
Vrijdag 6 Oktober 1944
De dienstbode bracht als nieuws mede, dat onze
Hoog Eerw. H. Deken Meyer is overleden.
Ook alweer een slachtoffer van den oorlog.
Vannacht zijn er ook weer Duitsche soldaten in den
omtrek van het Kasteel geweest.
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Er is dan ook met geweld geschoten; twee koeien en
een paard zijn er bij gesneuveld.
Vandaag heb ik mijn radio weer opgehaald van het
gemeentehuis. Ook ben ik uitgeweest op bonnen
voor glas in te zetten en op een werkman voor
pannen te poppen. Met het glas ziet het er echter
duister uit.
 
Zaterdag 7 Oktober 1944
Mijn eerste schrijven met de nieuwe vulpen. Ik had
er eest twee, maar die zijn meegenomen door de
Duitschers; ook mijn horloge ben ik kwijt.
Ik ben vandaag naar het bedrijf geweest en heb alles
zoo wat geregeld. Na de middag ben ik aan het
opruimen geweest in de schuur die totaal uitgebrand
was. Mijn kolenvoorraad had ik daar opgeslagen
en deze brandde nog na.
Vandaag zijn er kanonstukken geplaatst van het
Groene Woud tot aan het Kasteel. Dit zijn zoo’n
japen dat ze er Venlo mee kunnen beschieten. Het
gaat slecht vooruit op het oorlogsveld; tenminste
richting Meijel-Venlo en Deurne-Venray. De ver
lichting is nog steeds met een petroleumlamp of een
kaarsje; dus de radio zwijgt. Wel zijn de eerste
kranten uitgekomen.   
 
Zondag 8 Oktober 1944
Vanmorgen ben ik eerst naar de H. Mis geweest om
7 uur bij de Liefde-Zusters.
En ik heb mijn gebeden aan God opgedragen voor
alle intenties. En God bedankt voor al hetgeen Hij
voor ons heeft gespaard. Er zijn twee Engelsche
vliegtuigen geland op Oostade.
Jammer dat ik het te laat wist, anders was ik eens
gaan kijken.
We moeten vanavond om half zeven allen binnen
zijn. En dat moet tot morgen vroeg half acht om
reden van dat er vandaag nog Duitschers zijn aan
gekomen in burger kleding. (spionnen)?
 
Maandag 9 Oktober 1944
Vanmorgen heb ik eerst de poort naast het huis
hersteld. Toen ben ik naar het stadhuis gegaan om
een bewijs om over de Zuid-Willemsvaart te mogen
om naar Helmond te gaan.
De bruggen zijn totaal vernield, maar de stad Hel
mond heeft bijna niets geleden.
Vol belangstelling vroegen ze mij naar de toestand
in Asten.
De spoorbrug in Helmond waren ze aan het herstel
len met zoo’n driehonderd man.
Vandaag zijn er nog veel Meijelsche vluchtelingen

naar Asten gekomen. Piet en Jan Verstappen uit
Meijel zijn hier ook weer aangekomen. Dus wel een
bewijs dat het daar niet pluis is.
 
Dinsdag 10 Oktober 1944
Gisteren is er op de Leensel weer een ongeluk ge
beurt. Door een pantservuistgranaat zijn acht
mensen gedood, acht anderen zwaar gewond ge
raakt en twee gewond.
Vandaag heeft het de hele dag geregend. Ik heb
weinig herstelwerk kunnen maken. Ik had veel
moeten verrichten want ik had een arbeider. Maar
we hebben vanmiddag alleen inderhaast een hoek
paal van de afrastering rechtgezet; die hadden ze
omver gereden.
Volgens de radio ziet het er in het Noorden van het
land zeer slecht uit. Alles wordt geplunderd; geen
licht meer, geen gas meer geen waterleiding meer.
De hongersnood staat voor de deur.
Hier in Asten liggen veel landmijnen, zoodat nie
mand op zijn land durft te komen.
 
Woensdag 11 Oktober 1944
Vanmorgen heb ik eerst de bonnen voor de inleve
ring van de distributie klaar gemaakt.
Toen heb ik mij omgekleed om naar de H. Mis te
gaan om de laatste eer te bewijzen aan onze Herder
der Parochie Den Hoog Eerwaarde Heer Deken
Meyer. Deze H.Mis begon om half elf. Den Hoog
Eerwaarde Heer Deken van Hagen uit Helmond
hield een toespraak tot de gelovigen. Hij zei dat
Burgemeester Wijnen zoo droevig om het leven was
gekomen na de wegvoering door NSB mannen. En
Mevrouw Wijnen die door een granaatscherf was
getroffen en na twee dagen overleden. En nu staan
wij voor het stoffelijk overschot van onze beminden
Eerwaarde Heer Deken Meyer.
In de kerk was een nood altaar aangebracht. De
begrafenisstoet, met het lijk en de deelnemenden,
ging door de tuin van de Pastorie.
Om twee uur heb ik de bonnen ingeleverd. Daarna
heb ik nog gewerkt aan de buitenafrastering van het
kippenhok tot het tijd was voor het klokje van ge
hoorzaamheid, half zeven. Want dan moeten we
binnen zijn.
Vandaag zijn er weer twee mijnen ontploft. Een op
de Brand met een doode en een zwaargewonde, en
de andere met twee dooden en twee gewonden.
Hier in de buurt staat nog zwaar afweergeschut,
waarmee ze Roggel en Meijel over de Noordervaart
beschieten en ook Griendsveen.
wordt vervolgd 
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Expositie Tractaet van Venlo her
denkt 300 jaar vrede 
Wie dit jaar in een van de Peelgemeenten het raad
huis binnenstapt kan oog in oog komen staan met
de reizende expositie '300 jaar Tractaet van Venlo'.
De primeur was eind 2016 voor Museum Klok &
Peel in Asten, het tweede adres is het gemeentehuis
Venray. Daarna staan Deurne, de provincie Lim
burg en Nederweert op de rol. Andere Peelgemeen
ten kunnen invoegen.
   
De reizende expositie werd eind vorig jaar samen
gesteld door een Peellandse projectgroep. Aanlei
ding was de formele beëindiging van eeuwenlange
gebiedsconflicten tussen enkele grensgemeenten in
de Peelregio precies 300 jaar geleden. Op 20 novem
ber 1716 namelijk werd met het Tractaet van Venlo
de vrede tussen de provincies Brabant en Limburg
bezegeld.  
In 2016 - tijdens een symposium over het opwaar
deren van de Peel-Raamstelling - riepen Limburgse
en Brabantse provinciebestuurders op om het
Tractaet van Venlo op zijn 300e verjaardag een
mooie update te bezorgen. Doel: het bevorderen
van meer interlokale en interprovinciale samenwer
king in de Peelregio. Daar blijkt in de hedendaagse
praktijk grote behoefte aan.
De intussen opgeheven netwerkorganisatie Peelnet
werk nam de handschoen op met een initiatief, dat
uiteindelijk werd uitgewerkt door de participanten
Museum Klok & Peel (Asten), de Commissie Peel
grenspalen 1716 en het archief van de gemeente
Venray. Zij stelden de reizende expositie samen over
het Tractaet van Venlo en voorzagen die van een
gratis herinneringsboekje.
 
Gebiedsconflicten
Hoe zat het ook alweer met die gebiedsconflicten
van vroeger?
Zoals elke heemkundige weet verschillen Brabant
en Limburg relatief sterk van elkaar vanwege hun
eeuwenlang moeilijk te overschrijden natuurlijke
grens.  Aan de westkant van de moerassige Peel
tussen Grave en Weert streken de Brabanders neer,
aan oostkant de Geldersen (de latere Limburgers).
Honderden jaren lang leefden die groepen met de
ruggen tegen elkaar. Nog steeds spreken ze verschil
lende dialecten.
Tussen Brabant en Limburg hebben lange tijd ook
landsgrenzen bestaan. Nadat Brabant eenmaal was
ingelijfd bij de Republiek der Verenigde Nederlan

 
Tractaet van Venlo
Die duurden tot begin 18e eeuw de hogere overhe
den er tabak van hadden. De toenmalige mogend
heden Pruisen en de Republiek der Verenigde Ne
derlanden gingen om de onderhandelingstafel zit
ten en trokken in de centrale Peel een definitieve
grens tussen de ruziënde gemeenten Bakel/Gemert/
Deurne en Venray. Het initiatief daartoe kwam van
de Pruisische koning Frederik Willem I.
De onderhandelingen mondden op 20 november
1716 uit in het Tractaet van Venlo. Later volgden
meer grensafspraken in de noordelijke en zuidelijke
Peel en aldus werd het Tractaet het begin van het
vreedzaam naast elkaar bestaan van gemeenten aan
weerszijden van wat nu de provinciegrens Limbur
g/Noord-Brabant is.  
 
Amsloo
Het grensconflictenverhaal was dus niet in één keer
gedaan. Nadat het Tractaet van Venlo was afgekon
digd, vlogen Oostenrijkse Geldersen en Nederland
se Brabanders elkaar in de zuidelijke Peel nog steeds

den (1629), grensde de provincie achtereenvolgens
dan wel gelijktijdig aan Spaans, Pruisisch (Duits),
Oostenrijks, Frans en Belgisch grondgebied.
De bewoners in het grensgebied wisselden minder
vaak van kleur. Zij bleven Brabanders en (Opper)
Geldersen (de latere Limburgers). In hun grensge
bied deelden zij de Peel. Die streek mocht dan naakt
en leeg lijken, ze voorzag tegelijkertijd in allerlei
dagelijkse behoeften. De mensen konden er hun vee
laten grazen, hun bijenkasten neerzetten én hun
energie (turf) winnen. Dat alles maakte het weinig
gastvrije gebied economisch belangrijk en daarmee
een bron van jaloezie, hebzucht én grensconflicten.

8



 
 
Impressie van de reizende expositie '300 jaar Trac
taet van Venlo' in de hal van het gemeentehuis
Venray.

in de haren, met name  in het grensgebied van
Weert, Nederweert en Meijel (Gelders) en Someren
en Asten (Brabants).
De grens liep aldaar sinds 1367 dwars door de Peel
van de Sint Wilbertsput (Meijel) in rechte lijn naar
Hugten (Someren), maar met een driehoekige As
tense uitstulping bij de grenspaal Amsloo. In de akte
van Hendrik van Kuyc, de heer van Asten, staat
letterlijk ....van Sint Wilbertsput op Luttel Meijl
tot Amsloo ende van Amsloo tot Seven Meeren
ende van Seven Meeren tot 's-hertogen paalen toe
ende van dien palen af tot Wielput....
Maar juist daar, ver van de bewoonde wereld,
maaiden lokale bewoners elkaars hei, lieten ze hun
beesten weiden op verboden gebied en staken ze
elkanders turf. Dat leidde uiteraard tot disputen,
zelfs tot 'doodtslaghen van lijf tot lijf'.  
Dat duurde tot 30 oktober 1754. Toen kwamen
prins Karel van Lotharingen van Oostenrijks-Gel
derland en de Staten-Generaal der Verenigde Ne
derlanden overeen dat Asten de driehoek Amslo
moest afstaan aan Nederweert. Tussen de Astense
en Ospelse Peel kwam een kaarsrechte grens, gemar
keerd met een sloot met aanplant van acht voet
breed en drie voet diep.
Ook werd toen de grens tussen Asten en Someren
verlegd. Hoewel Asten er bekaaid vanaf kwam,
werden de toen getrokken grenzen voortaan geres
pecteerd. Daarmee is er in 2054 dus weer een aan
leiding om 300 jaar vrede tussen Brabant en Lim
burg te vieren, tevens tussen Asten en Someren!
 
Auteur: Piet Snijders. Met dank aan de werkgroep
'300 jaar Tractaet van Venlo' en aan historicus Hans
van de Laarschot. Zie ook: http://erfgoedgeowiki.
nl/index.php/Grenspaal_Amsloberg_(Asten,_Neder
weert,_Meijel).
http://www.oorlog-depeel.nl/5-peelgrenzen/peelgrens-
asten-nederweert-meijel/

 
De eeuwenoude en buiten gebruik geraakte grens
paal Amslo. Toevalligerwijs raakte die afgelopen
najaar door nog onduidelijke oorzaak ernstig be
schadigd. Mogelijk kan de paal gerestaureerd
worden in het kader van de Life+ werkzaamheden
in de Groote Peel.   (Foto's Hans van de Laarschot
2012, en Paul Cremers van Sweco Nederland BV)
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slecht toegankelijk en onvruchtbaar gebied. Na de
aanleg van de Zuid-Willemsvaart waarbij Eind- 
hoven achter het net had gevist, wilde het wel een

aansluiting op dit ka
naal en na het nodige
gesteggel kreeg Eind
hoven in 1845 de mi
nisteriele goedkeuring
voor de aanleg van de
bijna 14 km lange wa
terweg. Het kanaal is
nog steeds eigendom
van de gemeente Eind
hoven maar werd
doordat de onder
houdskosten de op

brengsten overtroffen, in 1974 definitief gesloten
voor de scheepvaart.
 
In De Twee Kwartieren, het genealogisch tijdschrift
voor Kempen- en Peelland staat in het kader van
de verdwenen beroepen een verhaaltje over De
Lantaarnopsteker. Dit beroep werd vaak gecombi
neerd met de functie van nachtwaker of klepper
man. Iemand die met een ratel door de straten liep
en riep hoe laat het was.
 
Aa-kroniek van Heemkundekring “De Baronie van
Cranendonck” is een serie artikelen begonnen over
de wijk “Oude Molen” te Budel. De oudste molen,
waarnaar de wijk is genoemd, dateert reeds van
1307. In 1551 vielen Cranendonck en Budel toe aan
het huis van Oranje en verkregen zij de eigendom
van de molens in dit gebied. De molens werden
verpacht, waarbij de pachttijd meestal maar drie
jaar duurde. Na de Franse tijd werd in 1828 P.
Kneepkens eigenaar van de molen. Ook hier na
tuurlijk weer het nodige geharrewar over wel of geen
nieuwe molens bijbouwen. De oude molen kwam
in 1921 door een brand aan zijn einde. Wat restte
was de molenberg die nog tot 1975 het landschap
daar heeft bepaald.
Verder een uitgebreid artikel over de familienaam
Immers.
 
Heem Son en Breugel heeft een zeer interessant ar
tikel over het jaar 1916 in Son en Breugel.
Wel leuk om even te vermelden zijn enkele salarissen
van ambtenaren :
De gemeentesecretaris had de best betaalde baan en
verdiende fl. 900.00 per jaar, de burgemeester fl.
750.00, de gemeenteontvanger fl. 275.00 en een

BURENGERUCHTEN
Een dikke stapel tijdschriften hebben de “buren”
ons toegezonden, zodat we voor dit nummer van
een ruim aanbod aan verhalen en wetenswaardig
heden gebruik kunnen maken.
 
Van onze naaste buur met het Helmonds Heem 
lagen zelfs twee nummers op de plank.
Een artikel over de herberg Het Witte Paard die tot
1880 gevestigd was aan de oostzijde van de Markt
en een over Huize Karelstein aan de Kanaaldijk
Noord West dat in 1840 gebouwd werd door jonk
heer Carel Theodoor van der Brugghen. Het huis
heeft nadien vele bewoners gehad en is na de brand
in 1999 geheel gerenoveerd.

 

 
Ouder dan deze huizen is natuurlijk het kasteel,
waarvan de bouw startte in 1325. Ook het kasteel
dat oorspronkelijk in het bezit was van de familie
Van Berlaer, heeft in de loop der eeuwen vele bewo
ners gekend. Van de bijgebouwen zijn er veel ver
dwenen. Het poortgebouw is onderwerp van vele
verhitte discussies geweest:  “een nieuwerwets ding,
heel onpractisch, afschuwelijk leelijk, een der leelijk
ste dingen van de stad dat veel mensen zou afschrikken
een bezoek aan het kasteel te brengen”. Toch bleef
het tot 1959 bestaan waarna het plaats moest maken
voor de verfoeide Traverse.
In het winternummer een artikel over Brandbestrij
ding in vroegere eeuwen, de ijsbaan op Binderen en
650 jaar Dierdonk.
Een artikel over Het Eindhovens Kanaal laat zien
dat Zuidoost Brabant in de 18e en 19e eeuw een
weinig florissante uithoek van Nederland was met
alleen maar zandwegen. Het einde van de bewoon
de wereld, want achter Helmond begon de Peel, een
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wethouder fl. 50.00.
De gemeentearbeider kreeg 90 cent per dag.
In november meldde de lantaarnopsteker dat hij het
werk niet meer kon doen voor het gebruikelijke loon
“tenzij gezorgd worde dat petroleum ook te Breugel
beschikbaar worde gesteld, omdat het voor hem be
zwaarlijk is deze te Son te halen”.
Uit de dagboeken van meester Beelen een uitgebreid
verslag van deze jonge onderwijzer waarbij ook zijn
salariëring uitgebreid aan bod komt. Wij zijn in
1920 aangeland en wat blijkt: Zijn salaris komt na
invoering van een nieuwe salarisregeling op fl.
2100.00 per jaar. Een bedrag waar hij niet ontevre
den over is. Alleen het vinden van geschikte woon
ruimte voor hem en zijn aanstaande bruid is nogal
een probleem.
 
Gemerts Heem heeft met het artikel van Jan Tim
mers: Michiel van Gemert : ‘Bos met het mes’ willen
aantonen dat naast veel andere Brabantse plaatsen
ook Gemert een relatie had met de beroemde
schilder Jheronimus Bosch.

De heemkundekring kreeg iets bijzonders in handen
in de vorm van de schriften van Zuster Corrie
Toelen waarin zij van 1939-1956 alle bevallingen
noteerde die zij als vroedvrouw heeft begeleid.
De hongerigen spijzen, anno 1454 geeft ons een
kijkje in de keuken uit die tijd, zelfs een recept voor
een soort erwtensoep in vastentijd (dus zonder
vlees).
 
D’n Tesnuzzik (Beek en Donk) heeft een uitgebreid
vervolg op het bijenverhaal van het vorige nummer,
een reconstructie van een broedermoord en met de
voorvallen van driehonderd jaar geleden een waar

gebeurd sprookje onder de titel De herbergier en de
dochter van de jonker.
 
D’n Effer, het informatieblad van Heemkundekring
’t Hof van Liessent is verschenen in een nieuw jasje.
100 jaar Wilhelminakanaal werd gevierd met o.a.
de komst van historische bedrijfsvaartuigen. Arti
kelen over opgravingen bij de Goorloop en een
kijkje in de vakkundig herstelde  boerderij Peerkes
hof in Lieshout met zijn prachtige arboretum zijn
ook zeer lezenswaardig.
 
Heemkronyk van Heemkundekring  “De Heerlijk
heid Heeze-Leende-Zesgehuchten beschrijft het
edele verleden van het Kasteel Geldrop en een
vervolg van de serie Archeologisch overzicht van
Geldrop. Hun jaarprogramma biedt de nodige af
wisseling in lezingen en excursies.

 
de Drijehornickels, is het cultuurhistorische tijd
schrift van Nuenen-Gerwen-Nederwetten, waarin
wordt onthuld dat na 73 jaar de identiteit van een
onderduiker in Nune Ville (van pastorie tot Van
Goghhuis) boven water is gekomen. Onder de
schuilnaam Gerard Herman Bonnet zat deze jon
geman ruim driekwart jaar ondergedoken bij het
domineesechtpaar Plug.
Van een andere orde is De Rode Loop,   een besmet

telijke ziekte die in
Brabant van 1660-1680
en ook in periodes
daarna veel slachtof
fers eiste. Er werden
strenge maatregelen
uitgevaardigd waar
aan men zich moest

houden om de ziekte in te dammen. “Dat niemand
die de ziekte in huys heeft mest uijt zijne stalle off
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andere plaatse zal mogen vervoeren zelfs niet dan na
verloop van twaalff dagen na hun herstelling off
overlijden van de sieken.” Bij overtreding kreeg men
per geval drie gulden boete.
 
Tot slot wordt in De Koerier van Brabants Heem de
winnaar van de Knippenbergprijs 2016 bekend
gemaakt, naast vele andere interessante artikelen.
 
Mocht er iets van uw gading bij zitten om verder te
lezen, dan zou ik zeggen: “Op naar het Heemhuis”.
 
Anneke Blankennagel

STRAATNAMEN VAN ASTEN

 
Voorheen korte Kerkstraat en prins Hendrikstraat.
Deze straat heeft haar naam te danken aan Henricus
den Dubbelden die daar op 14 december 1769 ge
boren werd.

 
 
Zijn opa, mr. Quintinus Den Dubbelden, kwam van
Zoeterwoude en woonde als weduwnaar in Some
ren. Hij hertrouwd op 11 okt. 1716 voor schepenen
van Asten met Maria Clemens uit Loon op Zand.
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren,
waarvan een zoon die op 2 maart 1719 te Someren
wordt geboren de naam Ferdinandus den Dubbel
den krijgt. Quintinus overlijdt 22 dec. 1720. Zijn
weduwe Maria Clemens hertrouwt voor de schepen
van Asten op 17 sept. 1721met Hendrik Halbersmit,
geboren te Winterberg in Duitsland. Hendrik is
meester chirurgijn te Asten. Ferdinandus den
Dubbelden krijgt nog vier halfzussen. Later treedt
hij in de voetsporen van zijn stiefvader en wordt ook
chirurgijn. Ferdinandus trouwt op 19 okt. 1760 te
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Bakel-Milheeze met Henrica Verhoeven. Op 14
dec.1769 wordt hun zoon Henricus (onze hoofdrol
speler) geboren. Op 14 juni 1794 wordt Henricus
den Dubbelden door nuntius Bracardo, priester
gewijd. In 1795 wordt hij servitor (bediener van een
parochie) te Vlierden en in maart 1795 assistent te
Aalst. Een jaar later wordt hij kapelaan van de St-
Jacobsparochie te ’s-Hertogenbosch om vervolgens
in 1800 als deservitor in Gemert te komen waar hij
in 1805 tot pastoor wordt benoemd. Hij werd er de
eerste seculiere (niet aan een orde gebonden) pas
toor nadat in Gemert vele eeuwen priesters van de
Duitse Orde tot pastoor waren benoemd. In 1810
volgde de aanstelling tot deken van het dekenaat
Helmond, toen Koning Willem I een concordaat
sloot met de H. Stoel onder Paus Leo XII, dat
voorzag in de oprichting van twee Noord-Neder
landse bisdommen, ’s-Hertogenbosch voor de
provincies Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland,
en Amsterdam voor de overige gewesten. Dit con
cordaat bleef vrijwel onuitgevoerd. Toen later bleek
dat de vorming van het bisdom ’s-Hertogenbosch
nog steeds reëel was, benoemde Paus Gregorius
XVI op 5 juni 1831 Henricus den Dubbelden tot
apostolisch vicaris “ad interim”. Normaal duiden
die laatste woorden op een korte tijd maar voor den
Dubbelden werden het meer dan tien jaren. Toen
de combinatie vicariaat/pastoraat hem te veel werd
vestigde hij zich op 10 sept. 1834 op huize “Ruwen
berg” te St. Michielsgestel. Henricus den Dubbel
den bestuurde  zijn vicariaat met vaste hand. In zijn
vastenbrieven toonde hij zich voordurend bezorgd
voor de zeden en het behoud van goede morele
opvattingen, wat begrijpelijk was. Door de afschei
ding van België in 1830 lagen er, tot 1839, veel
niet-katholieke militairen in grote getale in Brabant
ingekwartierd. Samen met president van de Ven van
het seminarie te Herlaer voerde hij een maandelijk
se collectie in, om het geestelijke leven van de
priesters te bevorderen. Zijn belangrijkste bijdrage
aan zijn vicariaat was de bouw van het groot semi
narie te Haaren, dat in 1839 zijn poorten opende.
In de verlaten gebouwen te Herlaer vestigde zich
toen het Instituut voor Doven, dat in 1828 in Ge
mert, de voormalige parochie van den Dubbelden,
was begonnen en tot 1910 daar zou blijven. In 1842
werd hij benoemd tot bisschop met de titel van
“Emmaus”. Het herstel van de bisschoppelijke
hiërarchie in 1853 heeft hij niet meer mee mogen
maken. Op 13 oktober 1851 overleed den Dubbel
den in St. Michielsgestel. Hij werd met de volgende
onderscheidingen begiftigd: ridder en commandeur

Foto:  Bij de herbegrafenis van mgr. Den Dubbelden
in de bisschoppelijke grafkapel op de begraafplaats
Orthen in 1932, wordt de kist gezegend door bisschop
A.F.Diepen.

 
in de orde van de Nederlandse Leeuw. Henricus den

 

Dubbelden werd eerst begraven op het parochie
kerkhof van St. Michielsgestel. 
 
 

 
Toen dat kerk
hof in 1932
werd geruimd
zijn de stoffelij
ke resten bijge
zet in de bis
schoppelijke g
rafkapel op de
begraafplaats in
Orthen. De zerk
werd overge
bracht naar de
Sint-Jan.
 
 
 
 
 
 

 
Jac. Jöris.
Bronnen: De Vonder 9e jaargang nr. 2.
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Te voet dur Aasten deel 31
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 eigenaardigheden nog wel herinneren. Ook de
behuizingen en straten van die tijd. Al is het nog niet
zo lang geleden, er ligt hier misschien een taak tot
navolging zodat het nageslacht aansluiting kan vin
den met het huidige Asten.Van wat verloren ging en
wat er bij kwam
 
De vastenaovond is tiggenwoordig wel iets anders
dan in de tijd dat Pirke en zijn kornuiten nog te voet
dur Aasten gingen. Het veertig urengebed was toen
het belangrijkste voor de beminde parochianen en
als men dan ook nog het Plechtige Lof had bijge
woond kwam er nog wat ontspanning in de vorm
van een uitvoering in het Patronaat of men ging een
kaartje leggen in een of ander café, maar wel om
tien uur naar huis. Inmiddels is het overal karnaval,
ook in Asten al vijfentwintig jaar. We kunnen ons
deze dagen niet meer voorstellen zonder verklede
mensen, Prinsen met gevolg en muziek. En sinds 11
jaar is er ook een Prinses

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
met een echte vrouwelijke Raad van Elf en een
vorstin, die veul schönner Aastens kan praoten as
wij kunnen schrijven. We vergissen ons sterk, als

"d'Anhààuwers" die schön kèrels uit ons verhaal,
Pirke, Ties, Toon en Peer enz. niet gekèènd hebben
en zij zullen zeker begrip op kunnen brengen voor
het feit dat ons verhaal er weer bij ingeschoten is.
Mer nu 't een en 't aander bezonken is, gaon we
gewoon wir verder. Dè ze gèèr nô Voordeldonk
gingen bleek, want nô enkele weken kwam Jan
Vaalman op z'n stalen ros, bij Graard Janssen
zeggen, dè ze d'n irste zondag van volgende maond
wir gèèr kommen, âs dè goe is. Goe zi Graard, wij
zijn hier, âs gellie kòmt. En wâ mij betreft, ik heb
d'n tijd, dè witte. Ze troffen elkaar wir in 't Fortuin
tje en Léénke glunderde, zô âs altijd. Hannese-Bert
kwam mi de mededeling, dè Pirke wegens umstan
digheden wâ latter zou kommen. Vur mij 'n mooie
gelegenheid zi Peer, um 's iets van Pirke te vertellen,
die altijd iets van andere mensen wit. Ik weet 't van
ons vrouw en die wit 't uit de irste haand, van Pirke's
vrouw persoonlijk. 't Werd er stil van en Graard
Janssen gaf 'n rondje op vurhand vur 't verhaal, en
toen gingen ze er 's goe vur zitten. Zotterdag vur 'n
week terug, ging Pirke nô Hellemund mert, mi de
bedoeling n'n toom baggen te kopen.

Laot 'm naw in de buurt van Sluis 9 n'n ààuwe
dienstkameraod, Driekske Swinkels uit Lierop,
treffen. Dè moest natuurlijk gevierd worren en bij
Driek Verspaget trakteerde ze elkaar um beurten,
mer zò dikwijls, dè er gin baggen mer op de mert
waren toen Pirke daor ânkwam. Ginne ramp, dààgt
Pirke, ik gao over Brauwhuis, Birsdonk, Oostappen
en Ommel op huis ân. 't Moet nààuw lukken, dè ik
dan gin baggen heb gekòcht. Mer hoe dè tie ôk in
formeerde, nergens gin baggen. Gè begrijpt zi Peer,
dè Pirke dur al die tegenvallers er neutelig van was
geworren. En 't eind van 't bezoek ân Hellemund
mert was, dè tie mi 'n dikke pèèr ân thuis kwam.
Miet en keinder bleken te bed te zijn en Pirke
strompelde over de vurstal de keuken binnen en ging
op gevuul af in de zèurg zitten. Laot Miet dör naw
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net, toen ze de kleine de fles hâ gegivven en nog 'ne
schônne luier hâ ângedao, de fles hebben ingeli. 't
Zal oew wel overkommen zi Peer. Vur de spiegel
moest Pirke de rawâzie bekieken en 't was 'n hil
verlichting toen ie er uiteindelijk de glassplinters uit
hâ. Toen moest een en aander nog bepleisterd
worren, mer ôk dè ging nie zonder spiegel. Pirke
was 's-mèrgens wir bijtijds op en monter âs altijd.
Vanuit de alkoof vroeg Miet in welke café 't toch zo
laat was geworren. Café ? zi Pirke, hoe komde er
op ? Ik ben steeds op baggen uit geweest. 't Is goe zi
Miet, mer zou ik mèugen weten, hoe die pleisters op
de spiegel zijn gekommen ? Miet, zi Pirke toen, gè
bèènt 'n verstandige vrouw en ik koop m'n baggen
toch mer vort in Aasten. Peer zi Miet, dur vertrouw
ik dan op. En dur mi was de zaak afgèdao. Dur
kumt ie krek ân zi Peer, mer mannen, 't blie onder
ons, hè ? en zo gebeurde. Pirke merkte op, dè ze
zô'ne lol hân. Dè zal wel zijn zi Toon van Narus-
oom, âs gè d'n drank vur 't drinken hèt. Vat 't ôk
mer een. Nô 'n tijdje zi Graard Janssen; "We zallen
opstappen, want ân 't Klöstereind, 't Rinkveld, d'n
Achterbosch en nog 'n stuk van Voordeldonk, dur
hebben we de haand ân vol. Gè doet net of gè ons
muug bèènt, zi Pirke. Gè wit wel bitter's zi Graard
, want gellie bèènt altijd welkom. Ze gingen toch
mer over d'n Brand want dè was volgens Graard, 't
kortste. 't Was wel 'ne zandpad, mer goe te gao. De
familie's wonen hier nogal kort bijin, zi Graard, en
hier wonen dan de twee familie's van Bussel, die gin
familie van elkaar zijn, de Hendriksen, de van der
Steen's, en de fam. Jantje van Geffen. (Die bouwde
later een nieuwe boerderij). 't Zijn over 't algemeen
mer klèèn bedrijfke's, n'n hectaar of 6, en 't is 'n hil
goei buurt, ôk wâ burenhulp betreft.  Een zoon van
van der Steen, Toon was vele jaren bezorger van het
dagblad "De Zuid-Willemsvaart".

Denk daar niet te licht
over, met die slechte
wegen, karresporen,
erfhonden, regen, sneeuw

en hagelbuien. Daarbij het innen van de weekabon
nementen, en dat waren ze bijna allemaal, van f 0,25
cent, ja, per week. Toon woont nu met echtgenote
prinsheerlijk aan de Deken van Pelthof). Rechtsaf
hier, en dan zijn we op het Rinkveld. Allererst de
fam. Jan Janssen, (Tiesse Jan). Dur achter, in dè
huiske, Cis Royakkers, (de Kittel) We gon terug en
dan wônt daor rechts de fam. Manders. De volgen
de is Hannes Vervoordeldonk (Lambert zoon), en
dan kommen we bij 'ne mens die hil Aasten kèènt
âs veekoopman, Bertje Verberne. Bert hi ôk nog 'n

boerderij, vrouw en keinder en ze boeren nog goe
ôk. (Bert was de man die in de buitenwijken het eerst
telefoon had, vanuit het dorp met palen en draad,
voor hem alleen). Dan de familie's Hannes Verber
ne, en de van den Einden's,  waarvan zoon Jan met
Leenke uit 't Fortuintje trouwde. En âs lèèste de
fam. Nölleke v.d. Eijnden, wôr ôk tante Trien in
huis is, die iedere dag nô de H.Mis gi, mer altijd pas
nô 't evangelie in de kèrk kumt. Dè was 't hier zo
wel, zi Graard, en we kannen van hieruit ôk nô d'n
Achterbosch. Misschien zijn we vandaag wel vur de
lèèste keer zo voltallig bijin, zi Pirke, âs we 's 'n kartje
gingen leggen ?
Iedereen was 't dur mi ins, en wôr denkte gè dè ze
hin gingen ? Krek ! De medewerkende, die over de
ontginning van de Peel zullen schrijven, zijn blij met
deze onderbreking van de tocht. Hier volgt hun
eerste bijdrage.
De ontginning van de peel begon achter "de Hei",
(nu Smientweg). Na de Eerste Wereldoorlog,
± 1920. Door het gemeente bestuur werd toen de
woeste grond in erfpacht uitgegeven, voor maxi
maal 50 jaar. Voor de grootte van het perceel werd
geen limiet gesteld; men keek niet op een hectaartje.
De pacht was f 9,-per ha. per jaar, maar men moest
de grond dan wel in kultuur brengen (ontginnen).
De pachter had ook het eerste recht van aankoop.
In de dertiger jaren was dat f 300,- per hectaren.
Vooral voor de niet Astenaren was dat zeer aan
trekkelijk. Zo werd dhr. Laheij, directeur-eigenaar
van een mandenfabriek in Kerkdriel, erfpachter van
75 ha. Hij wou hierop teenhout (wissen) kweken
voor zijn mandenindustrie. Deze jonge ontgin
ningsgrond, geploeg door een stoomploeg, wat geen
sucses was, en later door 4-6 paarden, was nog niet
geschikt voor teenhout, ondanks het vele kunstmest
(Thomasslakkenmeel en Kalizout).( Hadden we nu
die Peel nog maar, dan hadden de boeren nu geen
mestoverschot ! Misschien niet) ? Toch zette dhr.
Laheij door en er zou, met drie volwassen zonen,
groot geboerd worden. De Mandenfabriek, zo kort
na de 1e W.O., lag goed in de markt en werd voor
veel geld verkocht en men kwam naar Asten, de
Peel. De zaken werden meteen groot aangepakt en
waarom ook niet, de economie bleef groeien. Men
had een zes tal paarden, 50 melkkoeien en leverde
zelf de melk aan stoomzuivelfabriek "de Oude
Molen". 'n Kostbare bedrijfsleider werd in dienst
genomen, maar ook de ontginning ging gestaag
door, totdat de voortekenen van de wereldcrisis zich
aankondigde en de pioniers van de Peel, de ontgin
ners, het eerste slachtoffer werden. Hierover schrij
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ven we nader nog. Ons laatste verhaal werd besloten
met de toezegging, dat we op de ontginning van onze
Peel nog nader zouden terug komen. Het blijkt, dat
een juist inzicht krijgen in de Peel in zijn totaliteit,
nogal wat archiefwerk vergt. Dat is erg tijd rovend
en gaat daarbij meestal om data, cijfers en familie
namen, waarvan bij vele van onze lezers alleen de
naam nog maar bekend is; wat niettemin voor de
liefhebbers heel interrssant kan zijn. Daar boven
dien onze "verhaal-vrienden" hun wandeltochten
pas zo'n 60-70 jaar geleden makten, hebben wij voor
de kennismaking met de Peelontginning een alter
natief, n.l. de Peel en de ontginning eens goed te
gaan bekijken met een "Toer dur Aasten". Met het
leuke reisje van vorig jaar in gedachten, zouden we
dit jaar de bustour kunnen uitbreiden met Heusden,
de Peel en het ontginningsgebied. Dat we niet ver
van huis hoeven voor een gezellig uitstapje is vorig
jaar gebleken. En als we dit dan op z'n "Aastens
" doen (dat wil zeggen, dat er in de Peel achter 'n
Bèèrken Beumke of tussen de smelen wel "boekwijt
spekstreuf" gegeten zal moeten worden), wordt het
uit stapje beslist een sukses. Zin ? Nou wat let ons
dan !We streven ernaar ook in de zomermaanden
veel voor onze leden te organiseren. Zo staat ook
de jaarlijkse "verre" reis op het programma, maar
daar onze leden niet tè ver van huis willen, blijkt het
organiseren van zo'n reis wel eens moeilijk. Daarom
werd op de Algemene Jaarvergadering op 10 April
j.l. aan de leden om suggestie's gevraagd, en dat
willen wij langs deze weg aan alle leden doen. Elk
idee is welkom. "Wees bewust en bel gerust !
(tel.2058).Daar de eerder genoemde "Tour dur
Asten" voor iedereen een leuk uitstapje kan zijn,
geven wij U onderstaand vast enkele bijzonderhe
den en namen, die straks tijdens de tour nog duide
lijker worden uiteengezet. Rond de eeuwwisseling
(1899 1900) was er een Peelindeling als volgt; De
Veluwe, Het Gevlocht, Het Eeuwsel, De Vaalbaan,
De Peel, Het Eeuwig Leven, De Somerense Grens,
De Meijelse Grens, Het Warsbeenke, Het Leeg
beenke, en De Schietbaan. Samen gaan we dit straks
met de Grote Peel, De Meeuwenkolonie, Heusden
en andere bezienswaardigheden in ons "schön
Aasten" bekieken. Gezien de spekstreuf die er kumt,
kaande gè dus knik en drinkeskruik thuis laoten !).
Van boven genoemde percelen kon iedere Astenaar
een stukje pachten om turf te steken voor eigen
gebruik. Ook hiervan enkele namen, anno 1897
(namen en cijfers uit het archief); erven Guljé,
Willem Engelen, Maatschappij van Welstand, Piet-
Jan Bukkems, Kinderen Hoebergen, Frans v.d.

Laak, Antoon Bluijssen, Jacobus Aarts Heusden,
Kinderen Arnold van Dijk en Wethouder TH.
Eijsbouts (Brouwer). De pacht was 1 cent per meter,
terwijl op de pachtovereenkomst o.a. stond, "Na
mens het gemeentebestuur door mij, B.Eijsbouts,
gemeente ontvanger".  Asten was toen, of werd,
door de Peelontginning en de vele die van turf ste
ken, drogen en verhandelde hun beroep maakten,
een welvarend dorp, zo staat in oude feestgidsen te

lezen. Het afzet gebied
voor turf was o.a.
Roermond-Venlo-Hel
mond-Eindhoven en
zelfs nog verder. Met
paard en kar
werd de "Astense Klot"

per mand in het "stalleke” afgeleverd en iedereen zi
dè 't zo'ne goeie was. Voor enkele familie's was het,
het hoofd beroep, want in de zomer moest heel de
familie mee naar de peel. Enkele namen; Aarts,
Boerenkamps, van Bussel, Hoefnagels, van Ooster
hout, Thielen en Verberne. Dat was Asten promo
ten door het "Goud van de Peel". Uitvoeriger infor
matie krijgt U straks bij de Tour dur Asten.
wordt vervolgd

Wat staat daer?
Nieuwe website www.watstaatdaer.nl
leert liefhebbers het oud schrift lezen
 
Dankzij digitalisering en internet en de inspannin
gen van velen, zijn veel archieven ontsloten en voor
iedereen toegankelijk geworden. Prachtig voor de
mensen die in historie zijn geïnteresseerd, voor ons
heemkundigen dus. In 't digitale tijdperk hoeven we
ons niet meer in doodstille studiezalen te begraven
om daar in stoffige archieven te studeren. In plaats
daarvan kunnen we thuis achter de computer met
een simpele druk op de knop of een veeg over het
tablet dat stukje verleden te voorschijn toveren
waarvan we meer willen weten.
Alleen is 't vaak nog akelig lastig om 't oude schrift
te ontcijferen waarin de dingen van vroeger zijn
opgeschreven. Daar kun je cursussen voor volgen
(paleografie), maar dat kan sinds oktober vorig jaar
ook eigentijdser.
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (Den
Bosch), het Regionaal Historisch Centrum Eindho
ven en het Regionaal Archief Tilburg hebben
daarvoor samen de website www.watstaatdaer.nl
ontwikkeld. Gebruikers van die site leren spelender
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wijs oud schrift ontcijferen. Gebruik schijnt zelfs zo
leuk te zijn, dat digitaal archivaris Christian van der
Ven het in het blad In Brabant (no. 4 van 2016) 
aanprijst als 'verslavend'.  
De site www.watstaatdaer.nl wijdt je stapsgewijs in
in de geheimen van de paleografie. Je begint met het
herkennen van losse letters en woorden. Als je wat
verder bent, kun je je aan teksten wagen en ook
daarbij kun je oefenen in een variabele moeilijk
heidsgraad.
De verschillende niveaus worden aangeduid met
een oplopend aantal ganzenveren. Om de studie te
vergemakkelijken zijn teksten ingedeeld in thema's,
zoals 'stad en land', 'van wieg tot graf', 'oorlog en
rampen' etc.  De site is ook interactief: bezoekers
kunnen met elkaar in conclaaf als ze bij hun trans
criptie op problemen stuiten.
Oud schrift is volgens de kenners vooral een kwes
tie van veel oefenen. Je begint met het ontcijferen
van een Sinterklaasrijmpje, je eindigt met de proto
collen van notarissen en schepenen uit 16e, 17e en
18e eeuw. Die zijn met de hand geschreven, vaak
mooi gekalligrafeerd, maar in symbolen die wij
vaak niet meer kennen.
Veel puzzelplezier dus!    
 
Piet Snijders 

DE NIET-GESTELDE KWIS
VRAAG 3
Ken uw heem[1]
 
Heren en vrouwen van Asten
In onze kwisvragen zijn we van de Brand naar
Voordeldonk getrokken. Als we van daar richting
dorp gaan, komen we via de Bergweg na het over
steken van de Wolfsberg in de Albert van Cuijck
straat. Die is genoemd naar de oudst bekende heer
van Asten. Asten was eeuwenlang een heerlijkheid.
Die term heeft niets te maken met ons huidige
heerlijk genieten van van alles, maar hij geeft aan
dat Asten van een heer was. Die liet er zijn macht
gelden, wat niet voor iedereen heerlijk uitpakte, en
probeerde er geld uit te halen. In het boek Geschie
denis van de heerlijkheid Asten staat een lijst[2] met
heren en vrouwen van Asten van circa 221 tot 1984,
aangevoerd door Albert van Cuijk. Ons vereni
gingslid Peter Slegers is bezig met een promotie-
onderzoek naar de heerlijkheid Asten. Door zijn
onderzoek zal de lijst aangevuld en verfijnd kunnen
worden.
 

 
 
 
 

 
De gemeente houdt de namen van diverse heren en
vrouwen in herinnering via een aantal straatnamen.
In de buurt van de Albert van Cuijckstraat zijn er
nog vijf en verder weg van die buurt kennen we ook
de Otten Backstraat, de Hombroeckstraat en de
Valkenierstraat. Vraag 3 richt zich op enkel op de
‘heren- en vrouwenbuurt’ tussen Kerkstraat en
Heesakkerweg.
 
Kwisvraag 3
Vraag: Welke straatnaam hoort niet thuis in de ‘he
ren- én vrouwenbuurt’ van Asten en waarom niet?
 
Oplossingen kunnen voor 15 april 2017 worden
ingestuurd via h.laarschot@planet.nl of via de
brievenbus van het Heemhuis (t.a.v. Hans van de
Laarschot).
(Het strekt tot meerdere eer en glorie en punten als
er naast het antwoord op de vraag meer informatie
wordt gegeven.)
 
 

17



www.heemkundekringdevonder.nl

 
Oplossingen kwisvragen 1 en 2
 
De oorspronkelijke muurankers van de Keulse Kar
op Voordeldonk. 

 
 
 
 
 
 

 
Fotograaf: Christ Warnar.
 
Er zijn meerdere goede oplossingen binnengeko
men, zowel voor kwisvraag 1 als kwisvraag 2. De
richtingwijzer in kwisvraag 1 staat volgens Gerard
van Hal op de rotonde in de N-279 bij de Heesak
kerweg en de Brand. Ja, daar staat ie en geeft aan
dat de afstand van daar naar Venlo 41 kilometer is.
Op het ‘Ei van Ommel’ staat een wijzer, die vertelt
dat van daar de afstand naar Venlo 32 kilometer is.
Het gedeelte N-279 van de Heesakkerweg/Brand
naar het ‘Ei’ zou dan 9 kilometer zijn. Gerard weet,
net als de vraagsteller, wel beter. De afstand is veel
kleiner, geen 9.000 meter maar 2.600 meter. Onbe
grijpelijk,  zo’n groot verschil van 6.400 meter. Hoe
is de ‘kilometerteller’ toch tot dat enorme verschil
gekomen? Toen het ‘Ei van Ommel’ nog een roton
de was kon je voor de afstand van 9 kilometer bijna
twee keer op en neer tussen ‘Ei’ en Heesakkerweg/
Brand. Moest de wijzer dan op een andere kruising
van de N-279 staan? Nee. De afstand tussen ‘Ei’ en
de kruising van de N-279 met de Meijelseweg/Bui
zerdweg is 6,4 kilometer. In noordelijke richting zijn
er afslagpunten bij de Rochadeweg en vervolgens
bij de Deurneseweg. De afstanden, respectievelijk
4,9 kilometer en 7,5 kilometer halen de 9 kilometer
ook niet. Als je van het ‘Ei van Ommel’ 9 kilometer
over de N-279 rijdt kom je precies uit bij de kleine
afslag bij de Tureluurweg.
Gewoon een foutje van de ‘kilometerteller’. Moeten
we als heemkundigen pleiten voor rechtzetting of
het zo laten? Een te grote afstand is in geen enkel
geval goed, alhoewel het gezegde ‘op afstand hou
den’ toch ook op levenservaring is gestoeld.
 
 
 
 
 

 

De achterzijde van de Keulse Kar op Voordeldonk.
Fotograaf: Christ Warnar.
 
Vraag 2 luidde: Is de ‘Keulse Kar’ op Voordelonk
helemaal verdwenen of is er nog iets zichtbaars van
het monument over en zo ja, wat is dat? Onder ande
ren Martien van de Mortel wist dat de muurijzers
die het stichtingsjaar van de Keulse Kar[3] vertel
den – 1698 –, gespaard zijn van de brand én ook nog
zichtbaar zijn. Graard Janssen heeft, nadat zijn
boerderij op 9 maart 1968 door een pyromaan in
brand was gestoken en daardoor geheel verwoest,
een stukje verderop richting dorp een nieuw huis
laten bouwen. Hierbij gebruikte hij de overgebleven
muurankers. Hij hoefde geen cijfer te vervangen. Ze
pasten precies bij het bouwjaar en wel in de volgor
de 1968. Ga maar eens kijken naar de voorgevel van
Voordeldonk 85.
De stand bij de koplopers is nu Gerard van Hal 3
punten en Martien van de Mortel 2 punten.
 
Hans van de Laarschot
 
  [1] Zie voor de bedoeling van deze artikelenreeks
en de eerste kwisvraag De Vonder 2016 Jaargang
22 nr. 3 p. 15.

[2] Wiro van Heugten. Het kasteel en zijn bewoners.
In: Geschiedenis van de heerlijkheid Asten. Asten,
1994. P. 86. Dit boek is aanwezig in de bibliotheek
van De Vonder in het Heemhuis.
[3] Peter Vink schreef over de Keulse Kar in zijn
verhaal Ik was op Voordeldonk, gepubliceerd in zijn
boek Het Boek van Asten (Asten, 1982, p. 31-35).
Het boek is aanwezig in de bibliotheek van De
Vonder in het Heemhuis.
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Kamp Dennenlust in expositie
'Opgegraven Strijd'
Eerste tentoonstelling over 'archeologie van de oor
log' in Den Bosch
 
DEN BOSCH - We schrijven zaterdag 28 januari
2017. In het Noordbrabants Museum wordt de
tentoonstelling 'Opgegraven Strijd, archeologie van
de oorlog' geopend. Na de openingstoespraken
volgt de bezichtiging. Al in de eerste vitrine staat
Gerard Geboers oog in oog met objecten uit 'zijn'
onderduikerskamp Dennenlust op Moorsel, achter
in Lierop. Tevreden trekt Gerard zijn mobieltje en
maakt een foto.

 

Gerard Geboers op de expositie Opgegraven Strijd
 
De spulletjes die op Moorsel zijn gevonden vormen
een bescheiden maar niet onbelangrijke bijdrage
aan de Bossche expositie 'Opgegraven Strijd' .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze vertellen immers het verhaal van de onderdui
kers, van jonge Nederlanders die tijdens de Tweede
Wereldoorlog weigerden om voor de bezetter te

werken en die zich aansloten bij 'het verzet'. De
spullen - onder andere munten, 'n ring en 'n kruisje
van een rozenkrans - zijn in de tentoonstelling te
rechtgekomen via Heemkundekring De Vonder.
In 'Opgegraven strijd, archeologie van de oorlog'
wordt de bezoeker aan de hand van ruim 700 (!)
voorwerpen en multimediale presentaties wegwijs
gemaakt in de oorlogsarcheologie van de Steentijd
tot de Koude Oorlog.
De variatie van voorwerpen is groot: prehistorische
skeletten, Romeinse slingerkogels, middeleeuws
geschut, vuurwapens uit de Slag bij Arnhem, maar
ook kleine alledaagse objecten uit Napoleontische
legerkampen en nazi-Duitse concentratiekampen.
Voorwerpen uit heel Nederland uit de periode 2000
voor Chr. – 2000 na Chr., met de nadruk op de
Tweede Wereldoorlog, zijn in deze tentoonstelling
samengebracht.
De unieke tentoonstelling werd samengesteld door
de archeologen Evert van Ginkel (TGV teksten en
presentatie) en Arjen Bosman (Military Legacy),
specialist militair erfgoed van de twintigste eeuw.
In totaal hebben ruim vijftig instellingen en parti
culieren bruiklenen, beeldmateriaal en informatie
geleverd. De helft van de getoonde voorwerpen is
afkomstig uit provinciale en gemeentelijke depots
voor bodemvondsten.
Veel van het geëxposeerde materiaal wordt voor het
eerst aan een breed publiek gepresenteerd. Het is
ook voor het eerst dat er in Nederland een dergelij
ke tentoonstelling gehouden wordt. De 'archeologie
van de oorlog' is in ons land nog een betrekkelijk
jong onderzoeksterrein, vandaar. De primeur van
het Noordbrabants Museum duurt tot en met 14
mei 2017.
De tentoonstelling gaat vergezeld van een rijk
geïllustreerde publicatie, in de MuseumShop ver
krijgbaar voor € 10,-. Ook in die publicatie is Kamp
Dennenlust terug te vinden!
 
Auteur: Piet Snijders

In de eerste vitrine de spulletjes van Kamp Dennenlust Fotografen
Foto voorpagina:  Maria van Neerven
Foto achterpagina: Maria van Neerven
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Vrienden van Heemkundekring de Vonder
Acfis Business Centrum,  Ter Hofstadlaan 75,  5711 VV Someren
René Berkvens Bloemenarrangementen, Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Ommel
E T B Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BBSomeren-Eind
Campanula Fysiotherapie,  Floralaan 22,  5721 CV Asten
Cortooms-Verberne Bouw-Timmerbedr,  Molenakkers 5,  5721 WR Asten
Dakdekkersbedrijf Joan Meeuws, Liesberg 14, 5712 JL Someren
Driessen Advies & Beheer Witvrouwenweg 12, 5711 CN Someren
Geven Aannemersbedrijf BV, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
Gianotten Adviesbureau, Witvrouwenbergweg 8h, 5711 CN Someren
Hotel CENTRAAL, Wilheminaplein 3, 5711 EK Someren
Isi & Peggy's Knipperij, Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
van Kaam Netwerk Notarissen, Postbus 111, 5710 AC Someren
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, 5721 KK Asten
Larco Foods BV, Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Leenen Someren Beheer BV, Dr. Einattenlaan 28, 5711 AW Someren
Leenen Steengoed, Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, 5711 VZ Someren
MIDAS Winkels, Markt 10, 5721 GE Asten.
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712EM Someren-Eind
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten
H.v.d.Vijver, Vinkenweg 7, 5752 RA Deurne-Walsberg
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712GX Someren
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren
A. de Wit, Speelheuvelplein 4, 5711 AR Someren
P. v.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, 5721 VN Asten

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse ? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder

Indien onbestelbaar:  
H. Wijnen, Dorpstraat 22, 5711 GP Someren


