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Van het bestuur
Na een mooie jubileumviering zijn we 2023 goed
begonnen. Als bestuur hebben we met alle werk
groepen kennis gemaakt. We proefden veel enthou
siasme en hebben goed geluisterd naar de activitei
ten en de wensen van de diverse groepen. Niet alles
kan meteen worden geregeld maar we werken er
hard aan. We zijn blij met Noud Lemmen als
nieuwe huismeester. Voor de film-werkgroep heb
ben we een nieuwe filmcamera aangeschaft zodat
de kwaliteit van hun films nog mooier wordt. Aan
een plan voor de ICT-problemen wordt gewerkt.
De taak om het bezoek van de groepen 8 van de
basisscholen van Asten en Someren aan onze
Heemkundekring te coördineren heeft Corry Ron
gen op zich genomen.
De werkgroep Jaarprogramma heeft weer een
prachtig programma samengesteld. De eerste lezing
van Jeroen Boumans over zijn vader, glazenier Hein
Boumans, was zeer geslaagd. Ook de filmavond in
Zaal Hotel Centraal met oude filmpjes van Some
ren, een documentaire over het Wehrmachthuisje
in Someren-Heide en een, door onze eigen filmwerk
groep gemaakte, ode aan Louis van den Bosch,
werd door de vele aanwezigen zeer gewaardeerd.
Een belangrijke vacature is nog een PR-functiona
ris. Om het werk van onze kring, de activiteiten en
het beschikbare materiaal onder de aandacht van
een breed publiek te brengen, zoeken wij een man
of een vrouw die het leuk vindt goede contacten met
de pers te onderhouden. Belangstellenden kunnen
zich bij onze secretaris, Sandu Niessen (secreta
ris@heemkundekringdevonder.nl) melden. Deze
vacature is ook geplaatst op de vacaturebank van
Onis.
Alle nieuwe leden, ook diegenen die zich als lid
hebben aangemeld toen zij ons jubileumboek heb
ben gekocht en dus voor tenminste 1 jaar lid zijn,
worden van harte uitgenodigd bij onze activiteiten.
Voor hen was speciaal een introductie-avond geor
ganiseerd op 1 maart in Museum Klok en Peel in
Asten.
Gerard van de Moosdijk, voorzitter

Nieuwe leden De Vonder
Het 50 jarig jubileum van De Vonder blijft voor een
toeloop van nieuwe leden zorgen. In de vorige
Vonder konden we al melding doen van 34 nieuwe
leden en vanaf 1 december zijn er weer 28 leden
ingeschreven! ( Teldatum 15 februari 2023)
We heten ze allemaal van harte welkom.
 
Bertus Berkers
Hans van den Bosch
Tonny en Nellie van den Burg
José de Corte-van Heugten
Toon Daelmans
Thijs van Deursen
Jan Feijen
John Goossens
Jos de Haas
Robert Hurkmans
Wim Koekoek
Henk Krijnen
Toon Lemmens
Geert van Lierop
Frans Loomans
Theo Martens
Ed en Wilma van Melis
Richard Olfers
Henny van Osch
Wim Sleegers
Berry Sleegers
Johan Sonnemans
Jos Steenhuis
Frank en Tilly Thoer-Compiet
Miet Vlemmix
Theo van de Vossenberg
Martien Welten
Frans van de Wijnboom

Van de redactie 
Beste lezers,
We hopen dat eenieder het nieuwe jaar goed heeft
ingezet. De drukte van ons jubileumjaar ligt inmid
dels weer even achter ons en we kunnen terugzien
op een memorabel jaar met heel veel bijzondere en
mooie momenten. Het jubileumjaar zal langzaam
maar zeker uit het zicht verdwijnen en over een
aantal jaren kunnen we ons weer gaan opmaken
voor het volgende als het jaar 2032 zich zal gaan
aandienen. Zo ver is het gelukkig nog lang niet,
maar de tijd lijkt, naarmate je ouder wordt, steeds
sneller te gaan. Als je ouder wordt leef je steeds meer
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nieuwe bestuursleden. Zij hebben deze gelegenheid
enthousiast aangegrepen om zich in woord en beeld
aan u voor te stellen.
Jan Hurkmans heeft een bijdrage geleverd met zijn
Beduimelde kerkboeken en Cees Verhagen schreef
een kort verhaal over De kuise Susanne met daarbij
een aantal treffende illustraties.
De bijdrage van Jaques van der Velden over de
betekenis van de plaatsnaam Ommel en wederom
een vermakelijk verhaal over Brandweer Someren
maken het geheel weer compleet.
Wij wensen u allen heel veel leesplezier met onze
eerste uitgave van 2023 en nogmaals:
“Eenieder krijgt weer een héél jaar de gelegenheid om
zich op dit podium te presenteren door het aanleveren
van kopij. Hopelijk gaan velen van u deze uitdaging
aan.”
Namens de redactie, Hennie Hoeben

naar de waan van de dag en soms heb je neiging om,
als het kon, de tijd even stil te zetten om de rust op
je te laten afkomen..
Nu de echte rust zo’n beetje is weergekeerd komen
er meer mogelijkheden voor andere zaken, zeker in
een winterse en meer stille periode. Lezen is mijn
favoriete bezigheid. De afgelopen weken heb ik me
daarbij verdiept in een aantal werken van eigen
bodem en daarbij  kwamen de namen van Cees
Verhagen en Piet Snijders een aantal keren voorbij.
Alsook Jan Bakens met zijn uitgaven over het
Historisch Verleden van Asten. De eerstgenoemde
schrijvers kent u zeker wel. Hun pennenvruchten
treffen we ook regelmatig aan in dit blad. Het is
altijd mooi om als redactie een plek te mogen inrui
men voor weer een volgend stukje van hun levens
werk.
Zo beschikken we binnen onze gelederen over veel
en heel diverse talenten. Dat zagen we ook terug bij
de recente lezingen over de Zandpaden in Asten
door Tom Waals en glazenier Hein Boumans door
zoon Jeroen. Lezingen over de plaatselijke historie
door eigen mensen tonen aan hoe het is gesteld met
de betrokkenheid van onze leden. Zo ook bij de
presentatie van onze filmwerkgroep. Met een
enorme opkomst in februari was het een bijzonder
groot succes. Voorbeeld doet vaak volgen en naar
hun voorbeeld staan anderen wellicht te popelen om
op hun beurt het podium te gaan betreden. Wie weet
gaan we daar in de nabije toekomst nog veel van
zien en horen.
Wat onze eerste uitgave van 2023 betreft zijn er best
wat overeenkomsten met die van voorgaand jaar.
We gaan weer wat verder met het eigen verleden van
De Vonder en de historie van Sint Ambrosius gaat
ook weer een stapje verder. Nieuw is dat we gaan
starten met een reeks over de zandpaden in Asten
door Tom Waals.
We hebben ook een plek ingeruimd voor onze

3



www.heemkundekringdevonder.nl

Het bestuur stelt zich voor
Onze voorzitter Gerard van de Moosdijk heeft zich
in een vorige uitgave reeds uitgebreid voorgesteld. Nu
is het de beurt aan de overige bestuursleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Sandu Niessen, ben secretaris in het bestuur
en al van jongs af aan geïnteresseerd in de lokale
geschiedenis. Daarnaast ben ik raadslid in de ge
meente Asten en werk ik als ambtenaar ruimtelijke
ordening in de gemeente Cranendonck. Als secre
taris hou ik het reilen en zeilen van de heemkunde
kring in de gaten. Ik hoop dat we komende tijd het
enthousiasme voor ons erfgoed kunnen vergroten
bij onze inwoners, door foto's en andere materialen
en objecten verder toegankelijk te maken door ze
digitaal te ontsluiten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Ryan van Laarhoven. Getogen Astenaar en
getrouwd met Wilma van den Eijnden. Samen
hebben we 3 kinderen. In het dagelijks leven werk
ik op de finance afdeling van vleesbedrijf Vion in
Boxtel. Sinds april 2022 penningmeester van De
Vonder. Mijn interesse in geschiedenis en cultuur
historie combineer ik met mijn andere grote hobby
fietsen. Dit resulteerde in het organiseren van thema
tochten zoals de bevrijdingstocht Normandië-As
ten tussen de vuurlinies van 1944. De fietstocht met
Wilma naar Rome hebben we vorig jaar helaas
vanwege een ongelukkige valpartij moeten staken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Sjef Toemen. Getogen Astenaar, getrouwd
met Francé, 3 kinderen en ik heb altijd in kwaliteit
en proces verbeteringen gezeten. Ik ben naast be
stuurslid ook lid van de Toponiemen werkgroep
waarvoor ik afgelopen zomer een QGIS cursus heb
gevolgd. In het bestuur hou ik mij bezig met de
werkgroepen in het algemeen. Daarnaast ga ik
proberen om ons erfgoed te inventariseren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Joop Martens. Geboren Astenaar, getrouwd
met Marij en samen hebben we een zoon en een
dochter. Na 11 jaar research werkzaamheden bij
Vlisco werden we uitgezonden naar West-Afrika
voor een periode van 11,5 jaar. Daarna reisde ik
voor mijn werk nog 15 jaar door dit mooie en bij
zondere continent. Door mijn Astense wortels en
historische interesse voelde ik me aangetrokken om
eerst lid en daarna bestuurslid te worden van deze
mooie vereniging. Vanuit het bestuur ben ik lid van
de redactie en van de jaarwerkgroep.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Jan van der Heijden, geboren in Asten.
Midden jaren ’60 ben ik op de Academie Industriële
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Ommel
door Jacques van der Velden

Tijdens mijn zwerftocht door taalland ben ik op een
interessant fenomeen gestuit. In de Nederlandse
standaardtaal bestaat een opmerkelijke taalveran
dering bij de uitspraak van de ‘d’ tussen klinkers.
Afhankelijk van de klinkers waar de ‘d’ tussen staat
kan die j-achtig of w-achtig zijn: rode - rooie, oude 
- ouwe. Alleen bij specifieke woorden vooral in de
informele spreektaal, verandert de uitspraak van de
‘d’ in een j of w. Het betreft alleen woorden die van
huis uit een ‘d’ hebben. Nou ben ik meestal met
toponiemen bezig, maar ook dáár treedt dit ver
schijnsel op. Het bestond blijkbaar al toen er nog
geen Standaardtaal bestond, toen iedereen nog
dialect sprak en men woorden opschreef zoals ze
uitgesproken werden [fonetisch], ‘Ik wort’ met een
‘t’ en de uitspraak ‘die goeie ouwe tijd’. Later werd
de taal verfijnd met ‘die goede oude tijd’. Er kwamen
betere regels om het verschil tussen een lange en
korte uitspraak van een klinker aan te geven, maar
van een compleet systeem was in de Middeleeuwen
nog geen sprake. Wat dit te maken heeft met Ommel
zal later in dit verhaal blijken. Hier volgen enkele

Vormgeving in Eindhoven terecht gekomen en daar
blijven wonen. Eind ‘69 ging ik werken bij Vlisco
als dessinontwerper. Na een kort Vlisco avontuur
in Ivoorkust ben ik lange tijd beheerder geweest van

verwijzingen naar Ommel uit het Cijnsregister van
Helmond anno 1381.

Om de betekenis van de plaatsnaam Ommel te
analyseren heb ik voorbeelden nodig. In het boek
“Vlaamse gemeentenamen, verklarend woorden
boek” vond ik de plaatsnaam Ooigem. Omdat ik
weet wat een ‘ooi’ is, dacht ik meteen aan een
schaap, een wijfjesschaap. Wonderlijk genoeg

het Vlisco archief. Het zal deze achtergrond zijn
geweest dat ik als oud-Astenaar in 2016 conservator
werd van het Anna Ceelen Huis bij het kasteel en
afgelopen jaar bestuurslid werd bij De Vonder.
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Samengevat
Vergelijken we Ommel met Lommel dan vermoed
ik dat ‘Omme’ het eerste bestanddeel van Ommel
moet zijn. De ‘m’ hoort bij het eerste woorddeel.
Andere schrijfwijzen van Omme op een rij: Ommo,
Omme, Oem, Audomarus. Oem (m.) – Naar de H.
Audomarus, van Oud Germaans audo = erfgoed en
mar = roem. De man met het beroemde erfgoed.
Het wordt dan duidelijk dat de ‘m’ uit Audomarus,
Audemer of Omer afkomstig is. Audomarus,
Audemer of Omer (600- †670), monnik van Luxeuil,
benoemd tot bisschop van Thérouanne heilig ver
klaard onder de naam Saint Omer. Audemer is het
resultaat van een verdoffing van ‘ma’ naar ‘me’
omdat de onbetoonde lettergreep ‘au’, een voorto
nige versterkte klinker van ‘ma’ werd. Audomarus
klemtoon op ‘ma’, Audemer klemtoon op ‘au’.
Omer valt af omdat er geen ‘d’ in zit. De klemtoon
komt naar voren. Projecteer ik deze ontwikkeling
op Ommel dan krijgen we het volgende te zien:
Audo’marus lo, ‘Audemer lo, ‘d’ wordt ‘i’ een recon
structie: *Oeiemele, Oymel, Oemel, Ommel. Volgens
dialectsprekers is Ommel altijd als Oomel uitge
sproken. Ommel ‘licht open bos met de Germaanse
persoonsnaam Audomarus’.

wordt Ooigem verklaard met ‘woonplaats van de
lieden van Audo’. Audo is een Germaanse persoons
naam en zeker geen schaap. De aandachtige lezer
heeft natuurlijk meteen gezien dat Audo een ‘d’
heeft, tussen twee klinkers. Dat is de connectie. Hier
begint het interessant te worden.
Ooigem
Ik zet eerst alle oude vermeldingen van Ooigem op
een rij: 1038 Otingehem, 1080 Odengem, 1352
Odighem, 1402 Oeieghemi, 1430 Oyghem, 1905
Ooigem. De vergelijking Ooigem - Ommel is voor
al interessant vanwege de vermeldingen Oyghem en
Oymel. Vreemd is dat Audo in de lijst van Ooigem
niet voor komt, wel Ot en Od. In “Huizinga’s
Complete lijst van Voornamen” is wel snel te zien dat
Audo, Odo en Od de enige verwante voornamen zijn
met een ‘d’. In de rij van Ooigem is ergens tussen
1352 en 1402 een opmerkelijke verandering te zien.
Ik ga ervan uit dat in 1352 Odighem met een ‘lange
o’ uitgesproken werd, zoals in rode - rooje en dode 
- dooje. Als we er verder rekening mee houden dat
in de Middeleeuwen de ‘y’ eigenlijk een ‘ii’ was dan
ziet deze rij er vanaf 1402 als volgt uit: Oei-eghemi,
Oii-ghem en Ooi-gem. Zo te zien heeft de ‘o’ een
tweede teken ‘e’, ‘i’ of ‘o’ gekregen. Dit extra teken
geeft aan dat het eerste teken een ‘lange o’ is. Je zou
‘oo’ kunnen schrijven, zoals in Ooigem. De naam
1352 Odighem bestaat uit een ‘lange o’ gevolgd door
een ‘d’ en nog een klinker. In 1402 Oeieghemi is de
‘d’ vervangen door een ‘i’, dat is het resultaat van
een j-achtige uitspraak.
Lommel
1227 Lumele, 1310 Loemele, 1441 Lommel. Het
eerste bestanddeel betekent Lume, Loeme, Lomme 
‘gat in het ijs’. Het tweede bestanddeel ‘le’ wordt
uitgelegd als Lo ‘bosje op zandgrond’. Lommel
gebruik ik als voorbeeld, voor de uitleg van de
tweede lettergreep ‘mel’ van Ommel - Omme-le.
Ommel
Het toeval wil dat ik van Ommel uit de periode
1352-1402 ook enkele oude vermeldingen heb: 1381
Oymel (= Oiimel), Omel en Oumel (= Oiimel) (de
verloren puntjes op de ‘u’ toegevoegd). Verder nog
1518 Oemell, 1530 Omael, 1648 Clooster Ommelen,
1740 Ommelen of Ommel, 1846 Ommel, Omel of
Ommelen. De drie vermeldingen 1381 Oymel, Omel
en Oumel zijn drie vormen met een ‘lange o’. Er is
iets dat ik nog niet gevonden heb bij de vermeldin
gen van Ommel, een persoonsnaam. Omdat de ‘d’
tussen twee klinkers moet hebben gestaan, komen
volgens Huizinga alleen Audo, Odo en Od daarvoor
in aanmerking.

afb. Ommel en het Ommelsche Bosch tussen Astense
Aa en Beekerloop. Actuele hoogtekaart Ommel.

Geraadpleegde bronnen:
Vlaamse gemeentenamen, verklarend woordenboek,
2010, Ooigem blz. 188; Lommel blz. 152.
Huizinga’s Complete lijst van Voornamen, 1998, blz.
29. Lijst van Oudgermaanse, Oudduitse, Gotische
en aanverwante naamstammen.
Lexicale diffusie – Wikipedia
Saint-Omer (Pas-de-Calais) Omer, of Audomarus
of Audemer
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Brandweer Someren 25 jaar (10)
Uit hoofde van zijn functie als com
mandant van de brandweer heeft
Ben van Otterdijk jaren geleden
bijzondere gebeurtenissen in ver
haalvorm uitgewerkt. Ook in deze
editie kun je weer een van zijn ver
halen lezen. Met deze verhalen kan
de lezer eens op andere wijze kennis
nemen van brandweer Someren.

Hij kan staande slapen
 
De eerste dinsdag na nieuwjaar wordt traditioneel
in de brandweerkazerne de nieuwjaarsbijeenkomst
gehouden voor leden en oud-leden van de brand
weer. Nadat we elkaar de beste wensen hebben
gegeven, houdt de commandant meestal een korte
speech. Vaak gaat het over hetzelfde. Dat we het
komende jaar allemaal weer hoopvol, met vertrou
wen en gezond tegemoet mogen zien. Dat er veel
brand komt, belooft hij nooit. Na de koffie komt
de keukencommissie met een hapje en een drankje.
Het wordt dan steeds gezelliger. Zo zat ik enkele
jaren gelden met een clubje oud-leden te praten.
Sterke verhalen over vroeger komen dan boven.
Altijd interessant, omdat ik nog veel van deze oud-
leden ken uit de tijd dat mijn vader bij de brandweer
zat. Op enig moment werd het thema slapen aange
sneden. Ik voelde meteen al aan dat ook mijn vader
in een van die verhalen een rol zou gaan spelen. Mijn
vader kon namelijk maar twee dingen, of werken,
of slapen. Iets anders was er niet. Blijkbaar was hij
vroeger zo opgevoed. Bij opa thuis was er een druk
bedrijf waar dag en nacht gewerkt moest worden.
Slapen deed je zo nu en dan maar tussendoor. Zo
weet ik nog dat mijn vader met de vrachtauto reed,
hij werkte, dus geen probleem. Maar zat hij als
bijrijder naast de chauffeur dan sliep hij zodra de
motor begon te lopen. Een keer, zo heb ik eens ge
hoord, liep het bloed langs de ramen af van de
vrachtauto omdat hij in zijn slaap steeds met zijn
hoofd tegen het raam botste. Zelf had hij blijkbaar
niks in de gaten.
Bij de brandweer was het al niet anders. Zodra het
stadium afblussen was bereikt en het allemaal niet
meer zo spannend was, lag Tonnie te slapen. Hij
sliep overal, op een kist, in het stro, in de auto, noem
maar op. Bij de brand van Willie Manders hebben
ze hem nog zitten plagen toen hij op een kist in slaap
was gevallen. Ze hadden namelijk de ketting van de

ramoneur, waaraan een ijzeren bal van vijf kilo
hangt, aan zijn been vastgemaakt. Zo leek het net
een gevangene uit de dertiger jaren. Na het maken
van enkele foto’s probeerden ze hem wakker te
maken om te kijken hoe hij zou reageren. Hij was
echter niet wakker te krijgen totdat men weer
huiswaarts keerde.
Bij een uitslaande brand in een varkensstal aan de
Smulderslaan in Someren-Heide had Tonnie blijk
baar weer zo’n moment te pakken. Nadat het
brandje voor het grootste gedeelte onder controle
was, had hij het stro gevonden in de veldschuur.
Ook hier was hij met geen kanon wakker te krijgen.
Een biggetje dat men eerder die avond uit de brand
had gehaald, kwam te voorschijn en werd bij Tonnie
in de schoot gelegd. Beiden lagen prinsheerlijk te
slapen. Terwijl Harrie van Lierop met een kruiwa
gen vol gloeiende houtskool rondreed om de
brandweermensen te voorzien van vuur voor het
aanmaken van een sigaret, snurkten beide lekker
verder.
Voor de derde keer kwam het thema slapen weer
naar boven. De anekdote speelde zich deze keer af
tijdens de wegraces aan de Kempenweg in de recre
atiebossen. Willie Manders had met enkele zakenlui
wegraces georganiseerd in Lierop. Hierbij was de
brandweer nodig als preventiewacht. De brandweer
was met twee voertuigen paraat. Eén in de bossen
nabij De Hoyse Hoeve en één aan de Lieropsedijk.
Het clubje dat in de bossen verbleef, had al snel het
terras van De Hoyse Hoeve gevonden. Hier werden
de nodige consumpties gebruikt terwijl de motoren
hun rondjes reden. Tegen zes uur was de race ten
einde en kon de brandweer terugkeren naar de ka
zerne. Er was echter een probleem. Tonnie lag weer
te slapen. Ook deze keer was hij niet wakker te
krijgen. Toch wilde iedereen naar huis. Het volgen
de werd gedaan. Een brancard werd opengeklapt
en enkele leden legden Tonnie erop. De omslag werd
om hem heen gevouwen en met de riemen stevig
vastgemaakt. Even later lag Tonnie op de brancard
in het brandweervoertuig en keerde men huis
waarts. In de kazerne aangekomen lag hij nog
rustig te slapen. De brancard werd uit het voertuig
gehaald en rechtop tegen de gevel gezet. ‘Kijk hij
kan staande slapen’. Na enkele koppen koffie te
hebben gedronken in de kazerne hoorde men enig
gerommel in de remise. Blijkbaar was er eentje
wakker geworden en kon hij niet uit de riemen
komen. Met vereende krachten werd hij uit zijn
benarde positie bevrijd en was hij weer fit om thuis
aan het werk te gaan.
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De ontstaansgeschiedenis van
heemkundekring "De Vonder"
Asten-Someren ( deel 2 )
 
'In vogelvlucht door de eerste jaren van De Vonder'
door Cees Verhagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gemeenteraadslid Rakels stelde voor de molen
op de plek neer te zetten waar vroeger de “Rakels
molen” gestaan had in de Breestraat (gebouwd in
1899 en in 1946 afgebroken). Maar op advies van
de heemkundekring De Vonder, die geadviseerd
was door de molendeskundige van monumenten
zorg Jos Gunneweg, kwam de molen bij de Donck.
De gemeente was hier gelukkig mee, omdat zij bij
de Donck een gemeentewoning had staan, die ge
bruikt zou kunnen worden als molenaarshuis. Met
de molenaarswoning is het niet gegaan zoals het zou
moeten. Tijdens carnavalsoptochten werd wethou
der Giebels hierover op de hak genomen voor zijn
gedane beloften. De eerste molenaar op de nieuwe
plek werd Leo Meeuws, maar hij woonde toen niet
in het woonhuis bij de molen.

Boomen
In 1975 werd het verzoek gedaan tot het aanwijzen
als beschermd dorpsgezicht van het gehucht Boo
men en het aanpalende gehucht het Heesven, gele
gen in het kerkdorp Lierop, gemeente Someren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vonder
In december 1973 werd door Antoon van Asten de
naam “De Vonder” voor de heemkundekring As
ten-Someren bedacht en deze naam werd op 3 ja
nuari 1974 aangenomen en werd er de opdracht
gegeven nieuw briefpapier te laten drukken voor
zien van het hoofd “Heemkundekring De Vonder
Asten-Someren”.
Antoon van Asten gaf hierbij een korte verklaring:
“De scheiding tussen Someren en Asten vormt nog
steeds het riviertje de Aa. De plaats waar in vroeger
tijden, voor de aanleg van de Zuid-Willemsvaart, als
het ware de Somerense Keizerstraat over de Aa ver
bonden werd met de Astense Keizersdijk, noemde men
de Vonder.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitleg: Over de rivier de Aa waren enkele doorwaad
bare plaatsen en enkele overgangen waar men droge
voeten hield wanneer men naar de overkant wilde. 
De eerste bruggen zullen boomstammen zijn geweest.
Een eenvoudige brug, een slootplak werd ook wel ‘
vlonder’,’vondel’ of ‘vonder’ genoemd, met of zonder
“leuning”. 
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Beeld van de eerste jaren
Om een idee te geven waar de belangstelling naar
uitging hier het programma van 1975/76.
Zo’n programma werd vaak in overleg met dhr.
Kakebeeke en dhr. Mandos samengesteld:

•   Inleiding over de in de 19de eeuw plaatsgevon
den hebbende ontginningen van de Peel, door
dhr. J.P. Broertjens.

•   Bezoek aan het nationaal beiaardmuseum
Asten met toelichting door de conservator
dhr. A.Lehr en concert door de beiaardier dhr.
A. Abbenes.

•   Inleiding over de ontwikkeling van de boeren
stand in de Peel gedurende de 19de eeuw door
Dr.P. Hollenberg.

•   Inleiding over de heksenbestrijding door dhr.
E. van Emstede.

•   Inleiding over opkomst van de industrie en
arbeidersbeweging in Brabant gedurende de
19de eeuw en begin van de 20ste eeuw door Dr.
F.J.M. van Puijenbroek.

•   Inleiding over de ontwikkeling van de kerk in
de 19de eeuw door Drs. S.J.W.M. Peijnenburg.

•   Inleiding over de modeontwikkelingen vanaf
de Franse revolutie (met show) door dhr. Jean
Bergé.

•   Excursie per bus naar Bokrijk in België.
 
Samenwerking
De eerste jaren was er een goede samenwerking
tussen De Vonder en de heemkundekring uit
Deurne. Dit uitte zich in een jaarlijkse grote excur
sie. Omdat men geen bus vol kon krijgen heeft men
toen met de heemkundekring H.N. Ouwerling uit
Deurne afspraken gemaakt om het jaarlijkse uit
stapje gezamenlijk te organiseren. Ook zij konden
namelijk geen bus vol krijgen. Dit heeft men tot de
jaren-90 kunnen doen. Toen werd het aanbod bij
de heemkundekring H.N. Ouwerling zo groot dat
men het beter vond om hiermee te stoppen. Deze
jaarlijkse uitstapjes waren vaak ware hoogtepun
ten.
Een ander voorbeeld van die soepele samenwerking
was het gezamenlijk uitgeven van een periodiek: de
Uytbeyndel De eerste gezamenlijke redactie be
stond uit Jan van Ooijen, Wiro van Heugten, Joep
Coppens, Hans van de Laarschot en Karel Brüse
witz. Wie de naam de Uytbeyndel bedacht heeft is
mij niet bekend.
In 1990, toen beide verenigingen steeds meer leden
kregen, ontstond de behoefte om op het gebied van
het heemblad uit elkaar te gaan en kreeg de heem

kundekring De Vonder een eigen heemblad: De
Vonder
 
 
 
 
 
 
 
Wie het eerste logo voor de kring gemaakt heeft is
mij niet bekend.
Het tweede logo van de heemkundekring werd in
kleur ontworpen door Wil van Triet. In welk jaar?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit logo gebruikt de heemkundekring nog steeds.
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Het Brabantse Heemkamp
 
Op 6, 7, 8 en 9 augustus 1997 organiseerde De
Vonder met groot succes het 49e Heemkamp met
als motto ‘door De Vonder verbonden’ voor onge
veer 150 deelnemers.
Elk jaar komen leden van meer dan 100 heemkun
dekringen samen in een heemkamp. De vereniging
wilde dat in Someren organiseren. Vier dagen met
een vol programma in Someren en Asten. De
hoofdlocatie was de leegstaande voormalige huis
houdschool Den Dilleman. Hier konden de deelne
mers overnachten, die geen overnachtingsadres
hadden, (ook niet bij gastgezinnen of in D’ Appel
hut bij Harrie van Asten) en werd er voor hen ge
kookt. Het was een hele organisatie.
De heemkampcommissie bestond uit Harrie van
Asten, Martien van Kuijk, Johanna Sonnemans,
Harrie Sonnemans, Thea van Diepenbeek, Ad
Smulders, Mieke Sonnemans en Ann Thijssen. De
grote coördinator was Wim Joosen. Voor die gele
genheid gaf De Vonder een speciaal Vonderke uit
en een herdenkingsbeker.
 
 
Huisvesting
 
De eerste Heemkamer werd op de zolder van het
oude gemeentehuis ingericht, meester Eijsbouts was
de grote inspirator. Toen in 1968 het gemeentehuis
vernieuwd moest worden zijn alle spullen weer terug
gegaan naar de eigenaren en de rest werd opgeslagen
bij Harrie van Asten bij D’ Appelhut.
In 1994 heeft men geprobeerd om de zolder van het
LAS gebouw, de huidige bibliotheek in Someren,
als heemkamer in te richten, maar helaas is dat toen
niet gelukt.
De twee woonhuizen bij de bibliotheek werden door
gemeente verhuurd als tijdelijke woonruimten.
Deze huizen zijn net zoals de bibliotheek gemeen
telijke monumenten. Omdat het verhuren van deze
huizen problematisch werd kwam de gemeente
Someren met het voorstel een huis als heemhuis aan
De Vonder toe te wijzen. Later, toen het andere huis
ook vrijkwam, werd dit huis ons archeologiehuis.
Veel werk is er verricht om deze woningen geschikt
te maken als heemhuizen. En de aanwezige fietsen
stalling werd door enkele actieve leden omgebouwd
tot een soort museum. De Vonder wil geen echt
museum zijn, maar het verhaal vertellen. Dit van
wege allerlei wettelijke eisen.
 

 
Voorzitters
 
Jette Huizinga
Janus van Heugten
Karel Brüsewitz
Pieternel Friessen
Harry van Asten
Ria Reijnders
Jan Heijligers
Jan Brens
Marijke Hollestelle
Henk Meeuws
 
 
*Met dank aan Cees Verhagen voor dit mooie   
 overzicht van de eerste veertig jaren!
 
*Wordt vervolgd met een overzicht van de volgende
jaren van De Vonder: van de 40 op naar de 50 jaar!

Foto: De eerste voorzitter werd Jette Huizinga-van
den Bosch
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lijksmoraal in die tijd. Een groot deel van het boek
is gewijd aan  Levens van heylige egtgenooten. Zo
maar een voorbeeld uit het leven van de Heilige Ida:
 
Ida, eene godvreezende dogter van zeer deugdzaeme.
ouders, leerde van haere jongheyd af de grootheden
deezer wereld veragten. Zy bezat alle de hoedanighe
den, die eenen man waerlyk gelukkig konnen maeken.
Byzonder muntte zy uyt door haere zedigheyd en
voorzigtigheyd in het spreeken, deugden die een
vrouwspersoon des te meer aanbeveelen, als zy zeld
zaemer in de zelve gevonden worden. Deeze deugden
en goede hoedanigheden waeren het die den graef
Egbert bewoogen haer voor andere tot zyne bruyd te
verkiezen. Want hy geloofde dat hy geenen beteren
keus konde doen dan met eene vrouw te neemen , die
geleerd had zich aen God te onderwerpen, eer zy zich
van eenen man afhangkelyk maakte. Dees houwelijk
viel gelukkig uyt, want het was in de Hemel beslooten,
en de genegenheyd deezer egtgenooten tot elkander
bleef altyd de zelfde, wijl zy op Gods liefde gegrond
was. Zy beminden elkander vóór den Hemel, en
wekten elkander op om hem door goede werken te
verdienen. De vleeschelyke, slegts natuerlyke liefde,
is niet bekwaem een waer, duurzaam houwelijksge
luk, en zeker geene eeuwige vereeniging in den Hemel
te grondvesten.
 
Waar vind je tegenwoordig zulke vrouwen nog?
 
Jan Hurkmans

Beduimelde kerkboeken
In de jaren 50 van de vorige eeuw maakte Peter Vink
uit Deurne op de fiets diverse zwerftochten door de
Peel en berichtte daarover in de Helmondse Cou
rant. In de krant van 8 juni 1957 vinden we het ar
tikel “Ik was op Voordeldonk”. Peter Vink gaat op
bezoek bij één van de oudste behuizingen in onze
streek op het grondgebied van Asten. Als je van
Asten naar Liessel rijdt kom je langs een haakse
bocht (nu de plek direct na  het viaduct onder de
N279). Daar stond de vroegere uitspanning van de
karren die op Keulen reden. Vroeger liep er een
handelsweg die langs Voordeldonk en de Dennen
dijk naar Neerkant ging en uiteindelijk naar Keu
len. Langs deze route verschenen herbergen die
mens en dier tot ontspanning dienden. Op Voor
deldonk stond één van deze pleisterplaatsen, ge
bouwd in 1694 en in Asten bekend onder de naam
Keulse Kar. Helaas is het monumentale gebouw
door brand verloren gegaan.
 
Toen Peter Vink hier rondfietste was het gebouw
geen uitspanning meer, maar werd het sinds 1942
bewoond door Tinus en Ciska Janssen met hun 15
kinderen die hier hun boerenbedrijf uitoefenden.
Tinus en Ciska lieten hun bezoeker zien hoe de
uitspanning was verbouwd tot een hoeve met vol
doende slaapplaatsen voor 17 personen. Natuurlijk
kreeg Peter Vink een warm welkom. De buren
werden erbij gehaald en er werd volop gebuurt over
de Keulse Kar en over de oorlog waar de boerderij
ongeschonden uit is gekomen. Terwijl het hele ge
zelschap geniet van lekkere koffie verschijnt Ciska
met een doos vol vergeelde en beduimelde kerkboe
ken om die trots aan Peter Vink te tonen. O won
derbaarlijk toeval, na 65 jaar ben ik in het bezit
gekomen van de “beduimelde boeken” via  Erika
Janssen, een kleindochter van Tinus en Ciska.
 
De boeken hebben betrekking op de Mechelse ca
techismus en zijn 200 jaar oud. Dit is dus vóór de
afscheiding van België en het herstel van de bis
schoppelijke hiërarchie in 1853. In die tijd waren
alle bisdommen in Nederland suffragaan (= onder
worpen) aan het aartsbisdom Mechelen.
Het meest interessante boek is “Onderrigting over
het houwelijk”. Het boek is geschreven door een
priester die je toch moeilijk als een expert op het
gebied van het huwelijk kunt beschouwen. Het staat
bol van vrome raadgevingen in een prachtig taalge
bruik, alles geschreven vanuit de katholieke huwe
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Historie Bijenhoudersvereniging
Asten ( deel 3 )
door Fried van de Ven
Deze informatie werd gevonden naar aanleiding van
de zoektocht naar de datum van oprichting van bijen
houdersvereniging Sint Ambrosius Asten
Onderstaand een artikel van de jaarvergadering
1925 van St. Ambrosius Asten.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Bericht van de jaarvergadering In de Zuid Wil
lemsvaart op 01-02-1926**
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de korven en kasten naar de heidevelden.
 
Tot de eerste wereldoorlog is de bijenteelt belangrijk
gebleven. De inwoners hadden een karig bestaan en
het houden van bijen was een onderdeel van het
landbouwbedrijf. Naast het houden van enkele
koeien en kippen hielden de meeste peelbewoners
bijenvolken. Rond de eeuwwisseling  was er een
omvangrijke teelt van: veen en zandboekweit. M.n.
de Gemeente Deurne bezat wel een gebied van 650
ha. boekweit en stonden er in de periode van
1870-1880 wel een 2600 korven in de Peel.
Na een periode van vervening van de peel m.n. door
de fa. van de Griendt werd  hierna de nadruk gelegd
op de ontginning van de woeste gronden. Asten
bezat wel 2000 hectaren heide en zo’n 1000 hectaren

veen. Het grootste gedeelte van de Astense Peel lag
in Heusden.
In het begin van de 20e eeuw trokken talrijke bijen
houders uit zowel de peelgemeenten als bijenhou
ders uit de Duitse grensstreek naar de heidevelden.
De Duitse imkers kwamen in groten getale met hun
korven en kasten met paard en wagen of met de
trein met als eindpunt het station: Helenaveen.”De
Halte”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ** Bericht uit de Limburger koerier van juli 1909
waar melding werd gemaakt van
 de volop bloeiende heidevelden. **
Het was echter niet alle jaren dat er een rijke ho
ningoogst was. Natte en kurkdroge zomers waren
hier meestal debet aan. Door peelbranden was 1934 
een rampjaar. Na deze peelbrand  werden vele bij
envolken uitgedund door de aanwezigheid van
bijenwolven. (een insect gelijkend op een solitaire
graafwesp, welke de bij verlamt met haar gif waar
na de larven van een bijenwolf uiteindelijk de bij
opeet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Melding van de peelbrand in 1934 en de aanwezig
heid van de bijenwolf in de peel**
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** De bijenwolf in De Peel en het bezoek van L. van
Giersbergen  voor verder onderzoek ter plaatse.**
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijenvolken uit de Duitse grensstreek.
 
De N.H.M. (Nederlandse Heide Maatschappij)
stelt momenteel voorwaarden om met de bijen naar
de heide te gaan, dit i.v.m. de aanwezigheid van het
heidehaantje en andere solitaire bijensoorten. In de
vorige eeuw was er een ander probleem op de hei
develden in de Peel namelijk:
Bijenhouders uit Asten en omliggende dorpen
vonden dat bijenhouders van elders en m.n. uit de
grensstreek te veel hun weides in beslag namen. Het
werd meerdere malen als agendapunt aan de orde
gesteld in Bijenbondsvergaderingen, met het ver
zoek om hier paal en perk aan te stellen of zelfs te
verbieden dat imkers uit de grenssteek hun volken
in de Peel  zetten. Het bestuur van de Bijenhouders
bond van de N.C.B. vond echter  dat bijen uit de
Duitse grensstreek geen bedreiging vormden, maar
dat de volken echter vaak te veel bij elkaar stonden.
Naast het grote aantal Duitse  bijenvolken werd
ook een ander probleem aan de orde gesteld name
lijk een mogelijke overdracht van ziektes.
In de Gemeenteraadsvergadering in Asten van
01-07-1937 werd naast de agendapunten: Aanschaf

van een motor-brandspuit, en een betere straatver
lichting in Asten, ook een ander belangrijk agenda
punt opgevoerd n.l. dat de buitenlandse bijenvolken
ziektes zouden kunnen overbrengen.
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Het bewuste artikel in de Tijd waar het probleem
van de bijenhouders aan de orde werd gesteld.**
 
Hieronder het bewuste agendapunt van de gemeen
teraadsvergadering van 01-07-1937
 
Buitenlandsche bijen. Het hoofdbestuur van den R.
K. Bond van Bijenhouders van den N. C. B. schrijft
in een verzoekschrift c.m.: „dat het reeds jaren ge
bruikelijk is, dat buitenlandsche bijenhouders met hun
bijenvolken „reizen" naar heidestreken en wel met
het doel op de heide voor hun bijen honing te winnen;
— dat het invoeren van bijenvolken en de plaatsing
daarvan op de heidegronden in de Peel een geweldig
grooten omvang heeft aangenomen, moge hieruit
blijken, dat er in 1936 totaal werden ingevoerd uit
Duitschland bijna 4200 bijenvolken; — dat het heel
dikwijls door de bijenhouders met leede oogen wordt
aangezien dat buitenlandsche bijenhouders een flink
stuk van de Nederlandsche bijenweide innemen, ter
wijl aan den anderen kant, als Nederlanders met
bijenvolken naar het buitenland willen „reizen", alle
mogelijke belemmeringen ln den weg worden gelegd,
maar bovendien is het gevaar niet denkbeeldig, dat
door het invoeren van een zoo'n groot aantal buiten
landsche bijenvolken verschillendé bijenziekten bin
nen worden gebracht; — dat het daarom gewenscht
is, dat de gemeenten waar vooral buitenlandsche
bijenhouders hun bijenvolken plegen te plaatsen,
maatregelen nemen om te voorkomen, dat bijenvol
ken van gemeentenaren en van andere Nederlandsche
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bijenhouders, door ziekten van buitenlandsche bijen
volken zouden worden besmet; Redenen waarom
adressant zich richt tot uwen Raad met het beleefde
verzoek eene verordening in het leven te roepen voor
keuring van bijenvolken ingevoerd uit het buitenland.
De Voor?:, zegt, dat een dergelijke keuring heel
moeilijk zal zijn. De regeering zou een invoer-verbod
moeten afkondigen om een afdoende regeling als
gevraagd te treffen. Bovendien is een keuring gemak
kelijk te ontduiken als de buitenlandsche bijen tijde
lijk op een Nederlander worden overgeschreven. B.
en W. stellen voor het verzoek voor kennisgeving aan
te nemen. Eijsbouts merkt op, dat de bijenbond zich
tot de regeering moet wenden . Weth. v. d. Laak zegt.
dat zulks is gebeurd, doch de regering wil niet aan een
invoerverbod. Het verzoek wordt voor kennisgeving
aangenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
Wordt vervolgd

Een korte toelichting op de foto op de omslag van
dit jaar.
 
Het pontveer in de Zuid Willemsvaart, met erop
pontbaas Overmans, als verbinding tussen de Ka
naalweg en Steegstraat. 
De foto is gemaakt in de periode 16-09-1963 -
03-01-1964.
 
De foto op de omslag is een uitsnede van deze foto.
 
Tekst op website RHCe:
In 1822 is het kanaal De Zuid-Willemsvaart gegra
ven. Enkele jaren nadien werd in 1826 het pontveer
in gebruik gesteld  ten einde de boeren van Some
ren-Dorp in staat te stellen hun door het kanaal
afgesneden weilanden zonder te grote omweg (Sluis
XI of brug half 12) te bereiken. Men is van gemeen
tewege doende het pontveer op te heffen
(17-9-1963). Het kost de gemeente te veel en de
boeren beschikken praktisch allen over tractors e.d.
 
Tekst uit boek: Someren Oud en vertrouwd:
Bijna anderhalve eeuw heeft tussen Sluis 11 en de
halftwaalfse brug een zogeheten “vlotbrug”gele
gen. Het “gemeentepontje”ter hoogte van de
Steegstraat diende hoofdzakelijk voor het overzet
ten van vee en het vervoer van hooi en andere
landbouwproducten. Door het graven van het ka
naal konden veel boeren niet meer bij hun weilan
den, want het aantal bruggen was, zeker in het
begin, beperkt.
Het pontje lag normaal langs het kanaal gemeerd.
Als iemand wilde oversteken werd het dwars ge
draaid. Het Somerense pontje was er al in 1826 en
het is afgebroken in oktober 1966.  De laatste
'pontbaas' was Piet Overmans, de opvolger van
Toon van de Ven. Zij woonden langs het kanaal in
het ponthuisje, dat lang herberg is geweest. Het
overzetten van paarden ging wel eens moeizaam; de
wat nerveuze dieren hadden het er niet op en er
kwamen soms ongelukken voor. Zo is uit de anna
len bekend dat op 31 mei 1949 een paard van J.
Peeters bij het pontje verdronk. Het was op een
losgeraakte plank gestapt en overboord geraakt.

Algemene Informatie
REDACTIE:
Hennie Hoeben, Voordeldonk 30,
5721 HM, Asten, 0493-694134
Anneke Blankennagel, Jac Jöris, Cor Fransen,
Joop Martens, Ricus van Neerven,  Piet Snijders
en namens het bestuur Jan van der Heijden
Mailadres voor inzenden kopij:
redactie@heemkundekringdevonder.nl
 
BESTUUR HEEMKUNDE:
Voorzitter:  Gerard van de Moosdijk
Secretaris:  Sandu Niessen
Penningmeester: Ryan van Laarhoven
Leden: Jan van der Heijden, Joop Martens en
Sjef Toemen
 
Gezinsabonnementen HKK De Vonder
€ 30,00 per jaar
Opgeven bij het secretariaat of het Heemhuis
Molenstraat 10 te Someren
ISSN 1387-2079

Foto Omslag: "Pontveer in de
Zuid Willemsvaart"  bewerkt
door Maria van Neerven

14



Tijdens het baden wordt Susanna begluurd door
twee oude rechters, deze 'branden van lust' en doen
haar oneerbare voorstellen. Susanna weigert op de
oneerbare voorstellen in te gaan en wordt hierop
door de twee rechters vals beschuldigd van overspel.
Dit was in die tijd strafbaar, waar volgens de Thora
(dit zijn de boeken (rollen) van de joodse bijbel, die
de grondslag van het joodse geloof vormen) de
doodstraf op stond, die bestraft diende te worden
met de dood. Na een openbaar proces werd Susan
na door de rechters ter dood veroordeeld. Op het
einde van het proces, op het moment dat zij wegge
voerd zou worden, stond er een jongeling op met de
naam Daniël. Hij ontfutselde de oude rechters te

De kuise Susanna 
Het verhaal over de kuise Susanne komt uit het boek
Daniel hoofdstuk 13 van de Hebreeuwse Bijbel en
is later overgenomen in de apocriefe en gaat over
rechtvaardigheid.
Dit apocriefe Bijbelboek (niet als gezaghebbend
erkend) vertelt het verhaal van een mooie en kuise
vrouw, die ten onrechte beschuldigd wordt van
overspel.

genstrijdige getuigenissen. Hij vroeg de oude rech
ters afzonderlijk waar zij in de tuin Susanne betrapt
hadden. Ze gaven verschillende antwoorden, waar
op Susanna werd vrijgesproken. De twee oude
mannen werden daarop veroordeeld. Hun straf was
dat zij, in plaats van Susanne, tot de dood werden

veroordeeld, door steniging.
Het verhaal is veelvuldig uitgebeeld in de beeldende
kunst, onder meer door Van Dijck, Tintoretto en
Rembrandt. Voor veel schilders was 'Susanna' een
geliefd thema omdat zij hen een legitieme mogelijk
heid bood een vrouwenlichaam uit te beelden, zoals
hier op het schilderij van Artemisia Gentileschi
(Rome, 8 juli 1593 – ca. 1656), een Italiaanse schil
deres uit de vroege barok.
Daniel kreeg toen de naam als een wijs man.
In het Hebreeuws betekent de naam Susanna 'lelie'.
Bij de katholieken is haar feestdag op 19 september.
Het was eigenlijk een zeer oud  MeToo-verhaal.  
 
De gietijzeren haardplaat
Maar waarom dit verhaal? In het heemhuis staat
een gietijzeren haardplaat. De voorstelling op deze
gietijzeren haardplaat stelt de mooie kuise Susanna
voor, die belaagd wordt. De haardplaat komt
waarschijnlijk uit het afgebrande pand van hotel
Centraal en is geschonken door slager H. van de
Goor, die deze haardplaat in 1951 bij deze brand
heeft ‘gered’.
Harrie van de Goor was slager en woonde in de
Postelstraat en had daar ook een slagerij. Hij was
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lid van de vrijwillige brandweer.
Helaas was de plaat gebarsten en had geen functie
meer. Hij heeft de haardplaat aan de Heemkunde
kring geschonken. Een gebarsten haardplaat is niet
meer te gebruiken. Hoe die gebarsten is, is niet be
kend. Door de brand is dat niet waarschijnlijk,
omdat ze daar tegen moet kunnen (maar het kan
wel, maar dan moet het heel heet geweest zijn).
Waarschijnlijk is de hete plaat gevallen en gietijzer
kan daar niet tegen en breekt dan net zo makkelijk
als glas.
 
Haardplaten ook wel haardijzers genoemd, ont
stonden rond de 15de eeuw. Daarvoor bestond de
achterkant van een open haard uit steen. De functie
van een haardplaat is dat zij de muur beschermt en
eventuele tegels tegen de hitte van het vuur en zo
voor brandveiligheid zorgt. Toen men het gieten
van deze platen beter onder de knie kreeg, werden
er ook afbeeldingen meegegoten, zoals familiewa
pens en bijbelse voorstellingen. Hoe dikker de plaat,
hoe sterker de werking. Het rendement van verwar
men kan daardoor met 50% toenemen.
 
De haardplaat is te bezichtigen in de etalage (de
oude fietsenstalling) van het heemhuis.
 
Cees Verhagen 2022

Het digitale fotoarchief van de
Gemeente Asten nu uitgebreid met
ca 3000 foto's.
Op 9 oktober 2019. is een tentoonstelling gehouden
in het gemeentehuis van een gedeelte van de foto's
uit het gemeentearchief Asten. Deze tentoonstelling
was een tastbaar tussenresultaat van de werkzaam
heden van de werkgroep Foto van de Heemkunde
kring.
In DeVonder jaargang 2019, nr 4 is daar al een ar
tikel over gepubliceerd. Er waren toen ca 2.000
foto's gedigitaliseerd en terug te vinden via de
website van de Heemkundekring.
De afgelopen jaren is er door de regelgeving rondom
corona wat vertraging opgetreden in de werkzaam
heden van de werkgroepleden. Deze zijn echter weer
flux opgepakt en er is hard gewerkt om nog veel
meer foto's te digitaliseren en toegankelijk te
maken. Er zijn nu ca 3.000 foto's aan de collectie
toegevoegd.
Een grote schat mooie en interessante foto's (enke
le duizenden) van mensen, gebouwen, straten, ge
beurtenissen uit de geschiedenis van Asten, Heus
den en Ommel is op deze manier toegankelijk ge
worden voor iedereen. Ik wil hierbij graag enkele
voorbeelden geven.
 
Via de website van de Heemkundekring De Vonder
(beeldbank Asten), van het RHC-Eindhoven  en
van archieven.nl is op verschillende manieren te
grasduinen door de rijke geschiedenis.
 
Enkele voorbeelden; zoeken op burgemeester
Frencken levert o.a. op:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afb 1 De genodigden op het jubileumfeest, in het
midden burgemeester Frencken, 1894
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Als je bijvoorbeeld zoekt op etalages vind je een
serie van 59 foto's uit 1955 van etalages van winkels
uit Asten, Heusden of Ommel. Enkele voorbeelden:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afb 2: Parfurmerie Warnar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afb 3   Hoebergen Naaimachines
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afb.4  Végé-winkel Burg.Wijnenstraat
 
Dit zijn dus slechts een paar voorbeelden van de
enorme collectie foto's uit het archief van de ge
meente Asten.
Probeer het maar eens uit.
 
Er wordt trouwens nog hard gewerkt om de collec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afb.5  winkel Piet vd Loo Emmastraat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afb. 6 winkel electro vd Eijnden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afb. 7 winkel Jac Bax

tie uit te breiden, met ook foto's van verenigingen,
instellingen en particulieren die aan onze vereniging
zijn overgedragen.
 
Namens de werkgroep Foto,
Cor Fransen
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waterlopen rond de dorpskern van Asten zouden
de Aa en de Astense Aa, moeten zijn gelet op de
tekst “Rutmolen” maar de locatie van het klooster
in Ommel doet wat vreemd aan. Afbeelding 2 is een
kaart van rond 1700 van het Peelgebied tussen
Roermond en Venlo van de Brusselse kaartenmaker
Eugene Henry Fricx.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.1 Detail kaart Brabant Quarta Pars Brabantiae
cujus caput Sylvaducis van WJ Blaeu 1635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 2 Detail van de Carte particuliere des environs
de Roermonde.....van E.H. Fricx 1707
 
Deze iets jongere kaart met franse teksten geeft al
wat meer informatie. Naast de Aa en de Astense Aa
is ook de Beekerloop te herkennen en ligt het
klooster Ommel wat meer op de plaats waar het
gelegen heeft.
Echter, de nauwkeurigheid van beide historische
kaarten is te gering om te vergelijken met moderne
kaarten of satellietfoto's. De meest betrouwbare
oude (land)kaarten die wel te gebruiken zijn, zijn de
door landmeters ingemeten eerste kadasterkaarten
uit 1832.

Historische zandwegen in Asten
(deel 1)
Tom Waals heeft een reeks artikelen uitgewerkt over
historische zandwegen in Asten. We starten in deze
uitgave met de eerste van die reeks. Zijn lezing afge
lopen jaar was een groot succes. Hopelijk krijgt deze
reeks ook diezelfde waardering.
 
Met behulp van nieuwe technieken kunnen we oud en
nieuw kaartmateriaal met elkaar vergelijken waar
door verschillen maar ook overeenkomsten tussen
vroeger en nu zichtbaar worden. Zo ook oude wegen
vroeger natuurlijk allemaal zandpaden.
 
Bij overblijfselen uit het verleden denken we meest
al aan archeologische bodem-vondsten of oude
gebouwen. Maar ook een weg en dan bedoelen we
het tracé, de z.g. aslijn, kan eeuwenoud zijn. Som
mige wegen zijn daarom belangrijke gegevens voor
de ontstaan-geschiedenis van een gebied.
Een select gezelschap Brabanders, de Brabantse
Hoeders, hebben om die reden in 2019 het project
Brabantse Zandpaden opgezet. Een provincie-
breed project met de nadruk op de oude zandpaden
met als doel meer aandacht en bescherming te
vragen voor de oorspronkelijke wegen van Brabant.
Van sommige zandpaden is bekend dat die er al in
de Prehistorie lagen. Later weer gebruikt door de
Romeinen en in de Middeleeuwen door kooplieden,
pelgrims en legers maar helaas ook door rondtrek
kende bendes met alle ellende van dien. Hoe dan
ook zijn de zandpaden altijd verbindingen geweest
tussen verschillende woongemeenschappen, letter
lijk en figuurlijk en ze spelen daarom ook een hele
belangrijke rol bij de vorming van onze eigen
woonomgeving.
Anders dan bij oude gebouwen en archeologische
bodemvondsten die meestal bewaard of beschermd
worden, geldt dat niet voor wegen omdat de grond
waarop ze liggen vaak nodig is voor de uitbreiding
van onze woon-of werkomgeving. Al met al vol
doende aanleiding om ons eens te verdiepen in de
Astense zandpaden voordat ze weg zijn.
Er zijn oude landkaarten waarop het dorp Asten
staat maar vaak zonder wegen. Daarmee onge
schikt voor een onderzoek naar historische zand
wegen. Afbeelding 1 en 2 laten twee historische
kaarten zien met daarop de hoofdwegen rond
Asten.
Afbeelding 1 is een detail van een landkaart van de
beroemde kaartenmaker WJ Blaeu uit 1635. De

18



Tussen 1811 en 1832 hebben landmeters heel Ne
derland ingemeten en alle onroerend goed geregi
streerd met het doel om een “rechtvaardige” belas
ting te kunnen heffen. Gestart in opdracht van
Napoleon maar na het vertrek van de Fransen
voortgezet in opdracht van koning Willem I.
Ondanks de beperkte kwaliteit van de meetinstru
menten hebben de landmeters een heel goed (meet)
product geleverd. Voor de gemeente Asten waren
dit 19 kadasterkaarten op een schaal van
1:200/2500. Afbeelding 3 geeft een detail weer van
zo'n minuutplan, namelijk sectie B blad 1 (er is ook
nog een blad 2) door landmeter der eerste klasse J.
Bijnen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3 Detail Minuutplan Gemeente Asten, Sectie B,
blad 1 uit 1832
 
Hierop zijn naast de perceelsgrenzen ook de wegen
en de bebouwing duidelijk te herkennen. Bij een
aantal wegen staat zelfs een straatnaam en ook de
hoofdtoponiemen (veldnamen) worden vermeld
zoals “Ommelsch Heidje”
Wanneer we alle minuutplans van Asten bekijken
zien we bij ongeveer 50 wegen een straatnaam staan.
Deze straatnamen zijn nooit officieel vastgesteld
maar werden toentertijd in de volksmond gebruikt
en kunnen misschien wel eeuwenoud zijn. Het on
derzoek naar de historische zandpaden van Asten
spitst zich vooralsnog toe op deze 50 wegen. Zoals
gezegd zijn de genoemde kadasterkaarten vrij
nauwkeurig en op schaal zodat ze met behulp van
het programma QuantumGis (Qgis) geschikt ge

maakt kunnen worden om te vergelijken met mo
derne kaarten en zelfs satellietfoto's. Het resultaat
is te zien op afbeelding 4. Dit is een overzichtskaart
waarop alle wegen en paadjes uit 1832 geprojecteerd
zijn op de huidige wegenkaart uit 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.4 Wegenpatroon 1832 op Topografische kaart
2020
 
Op onze eigen website www.heemkundekringde
vonder.nl onder Hoogtepunten/Kadasterkaarten
komt men terecht op de website van de werkgroep
Historische Geografie Brabant. Een samen-wer
king van (steeds meer) regionale heemkundekrin
gen die samen werken om versnipperde plaatselijke
historische informatie via internet beschikbaar te
stellen aan iedereen die daar in geïnteresseerd is.
Wanneer je een gemeente (bv Asten) selecteert dan
zie je de kadastrale situatie 1832 met de lagen Per
celen, Gebouwen, Water, Wegen, Toponiemen en
Overige. Daarnaast kan je als achterkaart kiezen uit
de kaarten Topografische kaart, Satellietkaart,
Satellietkaart van droogte 2018 en Geen achter
grondkaart. Met behulp van deze informatie is het
mogelijk om een vergelijk te maken tussen de situ
atie 1832 en het heden.
 
In een volgende uitgave van de Vonder zullen resul
taten aan de orde komen van het onderzoek naar
overblijfselen van de wegen die op de kaart van 1832
aangegeven staan en die wellicht eeuwenoud zijn.
In het oktobernummer 2021 (nr.3) van het blad “In
Brabant” staat een uitgebreid artikel van dit project
en op Youttube een filmpje over Het Brabantse
Zandpad https://www.youtube.com/watch?v=
kdZ5KiAdbFE&t=17s
 
Tom Waals/sept 2022
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Vrienden van Heemkundevereniging de Vonder
A.H. Verberne Holding BV, van den Eijndelaan 60, 5712 BR Someren-Eind
Aannemersbedrijf Geven, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
Dakbedekkingsbedrijf Joan Meeuws, Kommerstraat 38, 5712 XV Someren
Deska Kantoormeubelen & Supplies, Kortijzer 11, 5721 VE Asten
Driessen Advies & Beheer, Witvrouwenbergweg 12, 5711 CN Someren
ETB Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind
F. Leenen Someren Beheer bv , Dr Eijnattenlaan 28, 5711 AW Someren
Harrie Welten, Kuilvenweg 8, 5712 GX Someren
Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren
Isi & Peggy's Knipperij, Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
Larco Foods B.V., Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Leenen Steengoed b.v., Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
MIDAS Winkels, Markt 10, 5721 GE Asten
Notaris van Kaam, Witvrouwenbergweg 8a, 5711 CN Someren
P. van der Zanden, Jan vd Diesdunckstraat 17, 5721 VN Asten
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Réne Berkvens Bloemenarrangementen, Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Asten-Ommel
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

H. Wijnen, Dorpstraat 22, 5711 GP Someren


