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A AST E' S W OOR DEN BOE K .
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kerk voor de rijken.

- WImpers
- februari
- kreuken

EEN

WIJ Z ERA A D.

Als my min vriendt om leen en bidt,
soe weet ic wel te vooren dyt:
leen ic hem niet, soe heb ick thoren
leen ic hem, soe heb ick verlooren.
Nochtans en heb ic noyt verdient;
dus heb ic liever den iersten thoren
than beyde min geIt ende minen vriendt verloren

Deze bovenstaande wijze raad heeft ons ere-lid de Heer A.F.N.
van ,:,-sten op de laatste folio van een schepenboek gevonden.
Het 1S geschreven door de gemeente-secretaris van Someren:
Egidius van Giste] in 1550-1552.
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ASTENS

SCHEPENDOMSZEGEL UIT 1446.

Zoals burgemeesters en wethouders tegenwoordig met hun
handtekening officiële stukken bekrachtigen, zo gebeurde dat
ten tijde van de schepencolleges door bezegeling van de akten.
In kleine plaatsen, zoals Asten en Deurne, gebruikten de schepenen gezamelijk 'é én zegel; in grotere plaatsen zoals Helmond
en den Bosch, waar meer rechtshandelingen gepleegd werden
en waar vaak slechts twee schepenen bij zo'n handeling getuigden, beschikte iedere schepen over een eigen zegel.
Een akte op perkament geschreven en voorzien van één of
meer zegels wordt in archieftermen een charter genoemd.
In het oud-archief van Deurne bevindt zich een serie van circa
150 charters, voornamelijk met betrekking tot de tafel van de
Heilige Geest die toendertijd de zorg voor de armen had.
De meesten ervan zijn uitgevaardigd door de schepenen van
"Doerren".
Het charter van 20 december 1446 (1) is echter van het schepencollege van Asten uitgegaan.
De schepenen die toen het "gemeyn segel" van Asten aan de
akte verbonden waren Peter Verdijsseldonck, Thijs van Bergelen, Jan Verhoven, Jan Colen, Jan Vleminck, Henrick van
Oustadenen Merselys Willems.
Wonderwel hangt aan één perkamenten zegelstaart het bijna
gave Astense Schependomszegel. Wonderwel, want bij veel
overgebleven charters is door slecht beheer in het verleden en
verzamelwoede, de relatie tussen zegel en charter verloren
gegaan.
Waarschijnlijk is dit zegel het enig overgeblevene uit die periode. Vanwege het figuratieve aspekt spreken zegels meer aan
dan handtekeningen.
6
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zie je d~~ in het zegel de verbondenheid met het geesteliJk en wereldlijk gezag tot uitdrukking wordt gebracht.
Deze twee elementen vinden we ook in het Astense zegel uit
1446.
In een 16-lobbige arcatuur wordt "de boodschap aan Maria"
ve~beeld. Tegen een achtergrond van fijne takjes staat links een
knIelende engel afgebeeld. Deze heft de linkerhand ten teken
van groet in de hoogte. In de rechterhand houdt de engel een
deel van de tekst van de groet. De maker van het zegelstempel,
dat gemaakt werd om de zegelafbeelding in was te laten verschijnen, verstond zijn vak erg goed.
~e goede leesbaarheid van o.a. de tekst van de groet getuigt
hIervan. In letters van nog geen millimeter is te lezen "AVE
GRAT" hetgeen waarschijnlijk de aanhef is van "AVE GRATIA
MARIA". Rechts van de engel staat Maria, die haar hand
opheft en met de linker een boek vasthoudt.
Maria speelde en speelt nog steeds een vooraanstaande rol in
het religieuze leven in Asten.
2Enkele voorbeelden hiervan zijn:
De 1530 kilo zware klok, die in 1447 in de toren van de toenmalige. kerk van de parochie Asten is opgehangen, droeg als
opschr~ft. "MARIA VOCOR" (Maria word ik genoemd) (2).
De hUIdIge centrum-parochie draagt als naam "ONZE LIEVE
VROUWE PRESENTATIE".
Onder het tafereel en in onderbreking van het randschrift is een
wapenschild afgebeeld. Het wapen is dat van het Brabantse
geslacht van Kuyc.
Rietstap (3) beschrijft dit als volgt:"In goud, twee rode dwars?alken: vergezeld van acht zoomswijze geplaatste roode meerItJes, dne van boven, twee aan de zijde tusschen de twee balken
en drie aan de schiJdpunt".
.
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Mgezien van de kleuren zijn al deze elementen in het wapenschild van het zegel te ontdekken. (Meerltjes of merlets zijn
eendjes zonder bek o~ poten).
Dit wapen komt onder andere voor in het tegenzegel van Jan I
van Kuyc (ca. 1230-1308) en in het zegel van Jan 111 van Kuyc
(ca.1295-1357). (4)
Leden van het geslacht Kuyc zijn lange tijd" Heer van Asten"
geweest.
.
Van het ronde zegel, met een doorsnede van ca. 44 millimeter
is enkel een deel van het randschrift beschadigd.
Het behouden deel vermeldt: "SIGULLU............... DE ASTEN",
allemaal hoofdletters behalve de laatste.
Samen met het ontbrekende tekstdeel zal het randschrift vermoedelijk zijn geweest: sigullum scabinorum de Asten ''' . zegel
van het schependom van Asten".
J.JÖris

GEDICHT

Grote hoverdie ende hoogenmoet
veel te spreken al over hoe 't goet
alle te vreken ende niet te verdragen
veel te verlaten op rycke maghen
niet te connen en niet te leren
niet te winnen ende niet te verteren
qualick te betalen ende veel te coopen
op levende luyden goet te koopen
vreemde sa aken veel te bedriven

Bronnen: ;
(1) Streekarchivariaat Peelland. Verzameling charters Deurne,
vlnr.22.
(2) Idem. Dokumentatie Asten.
(3) Rietstap.J.B. De wapens van den teg~nwoordigen en den
vroegeren Nederlandsehen adel. Groningen 1890.
(4) Coldewey. ·J.A. De heren van Kuyc, 1096-1400. Tilburg, 1981
(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Neder
land, d1.50.
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veel te wercken by raide van wiven
luttel goets, een huys vol kinder
dyt brengt den mennigen in groten hinder.
Eligius van Gistel 1550-1552.
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WAT E R D A E L

deel 11.

Het winterseizoen weerhoudt enkele medewerkers er niet van
om zich op een andere wijze dan het graven, verdienstelijk te
maken.
En wel door het in elkaar passen van de talloze scherven die bij
de opgravingen aan de oppervlakte komen om te proberen te
herstellen wat men tijden geleden kapot heeft laten vallen.
Zij werken onder het motto : "met velpon zie je er geen barst
van".
Zo hebben zij de in de afvalkuil (beschreven in "de Vonder"
nr.l) gevonden scherven een hele en twee bijna hele potten
kunnen samenstellen. Het zijn potten uit de ijzertijdperiode en
gemaakt van plaatselijke klei.
Op de breuken kan men zien dat de potten slecht-doorbakken
zijn en dat enkel de buitenkant voldoende hitte heeft gehad om
goed te harden.
Zo kan men een afvalkuil ook dateren door onderzoek van de
scherven : o.a. waaruit zijn zij vervaardigd en waarvoor hebben
zij gediend.
Uit de onderzochte waterputten kwam eveneens een groot
aantal scherven, donkergrijs van kleur maar op de breukvlakken
grijs-wit, zij zijn ongeglazuurd en goed-gebrand, het z.g. "Elmter-aardewerk" uit het Duitse grensplaatsje Elmt vlak bij Roermond.
Het was een uitdaging om ook uit die vele scherven wederom
een gebruiksvoorwerp samen te stellen, maar ook deze opzet
lukte met behulp van veel geduld, plakband en velpon.

Het resultaat is een grote voorraadpot van ongeveer 60 cm.
hoog met een bolle bodem, die een gat in de grond of een
krans van gevlochten stro nodig heeft om te kunnen blijven
staan.

€lm~e .. VOOrl'"Clad.pot

ho_o9ée:t_&o_l:.m

ho.nd. Cje.vormCt ol19e.CJla::z.-u:u.rIC
I'r\laLd.eLee.U:Wb. ~olle tsoclem
hQ.rcLC] eb~kke'1
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Verder heeft men een middeleeuwse kogelpot kunnen herstellen, die gebruikt werd voor het bereiden van maaltijden.
Van wat latere datum is de pot met het tuitje, deze is van
hardgebakken geglazuurde klei "steengoed" en is in tegenstelling
tot de anderen, in de omgeving van Keulen op een draaischijf
vervaardigd en dus evenals het Elmter aardewerk geïmporteerd.
Momenteel is men
bezig , om met hulp
van de werkgroep
Eindhoven, de ontbrekende stukken in te
vullen met gekleurde
gips.
Dank zij de breekbaarheid van aardewerk
kunnen wij een blik
werpen op datgene
waar onze voorouders
zich van bedienden.
mfdc:ieleeu.""&epo~ mGto"e~

. I>utloophLlt. (2(1 v/etkkebodern •
..steen IJ oed., zee t" hQrol 9QDa.kken.
Zo u..Lql Q Z u.u.,., q4'm Q Cl kt 0 p
de d.,.o.al 6ch.jf

Ad Smulders.

scha.Cll'Ils

JAN SMETS VAN DEN DIESDONK - DIE MEN HEYT
MEESTER JAN DIE CLOKMEESTER.

In de jaren 1990 -'94 hebben we vrij regelmatig, 1 à 2 keer per
week, het streekarchief in Deurne bezocht. We hebben daar als
rechtgeaard amateur en liefhebber der heemgeschiedenis in de
studiezaal, die voor iedereen vrij toegankelijk is, de oudste
schepenprotokollen van Asten geraadpleegd en onderzocht.
We hebben in de vorm van resumés, requesten en soms transcripties der teksten, allle voornaamste gegevens uit die boeken
opgetekend en ze zodoende toegankeliijk gemaakt voor de
meeste bezoekers van dat archief.
De teksten van deze door de sekretaris opgetekende protokollen zijn soms erg beschadigd o.a. door vocht. Ze zijn bovendien
verre van kompleet doordat er veel stukken op de een of
andere manier verdwenen zijn en ook zijn die teksten door het
klein gekriebel soms zeer lastig te lezen en te verstaan.
Na vier jaar ligt de neerslag van dit werk nu vast, vooral dank
zij de hulp van het streekarchivariaat Peelland, die ons werk in
een lB-tal banden in haar archief in de Martinetstraat 2 te
Deurne voor iedereen vrij te raadplegen zette, ook dank aan
mevrouw R. Wijnhof die al het typewerk verzorgde.
In de reeks schepenprotokollen der Heerlijkheid Asten zijn we
begonnen rond het jaar 1600 om vervolgens terug te werken
naar het oudst-bekend en bewaard gebleven dokument, zijnde ·
protokol Asten R 54.

DIE ZIJN ONKRUID EEN JAAR LAAT STAAN
KAN ZEVEN JAAR UIT WIEDEN GAAN
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Jan de Sm~t woonde en werkte blijkbaar in het noordelijk deel
van Asten, In de gehuchten Ommel, Diesdonk en Beeck.
Hij werd Jan van der Diesdonck genoemd en ook wel Jan van
Beeck en later soms Jan van Winckel, daar zijn vrouw uit
Mierlo afkomstig was.
De eerste akte over Jan vonden we in een Helmonds protokol
uit 1451. Hij blijkt dan getrouwd te zijn met Aleidis, een dochter van Mercelis van de(r) Weyen uit Mierlo.
We lezen erin dat op 6 april 1451 Mercelis van der Weyen als
man van Jut met Arnt, hun zoon en hun 4 dochters n.l. Mechteld, gehuwd met Michiel Jacops Michiels, Katelijn, gehuwd met
Henric Henric Cole(n), Aleyt, gehuwd met Jan de Smet Verbeeck en Jut, gehuwd met Henrick die Bruyn, samen met
anderen gedeeld hebben de goederen van wijlen Arnt van der
Straten en zijn vrouw. (2)
In 1453 duikt Jan op in de Mierlose protokollen.
Op 26 augustus 1453 verkopen Jan die Smet Ver Diesdonck van
~sten en Henrick Henrickzn. Koellem (=Koolen) (zijn zwager
UIt Deurne) aan Rutger Henrickzn. van Eyke, 28 lopens rog erfpacht. Deze pacht hadden ze verkregen van Laurens Jan Wyrix,
te betalen uit goederen in Mierlo. (3)
Eveneens zien we in Mierlo voor de schepenen verschijnen:
Arnt Mercelis van der Weyen, Henric die Bruyn als man van
Jut, Jan die Smet als man Aleyt, Michiel Jacob Michiels als
man van Mechteld, Henric Henric Koellen als man van Catelijn, zijnde alle zoon en dochters van wijlen Mercelis van der
Weyen (ook Verweyen).
Zij verkopen dan samen aan Yda, een dochter van wijlen Arnt '
van der. Straten, een mud rog erfpacht, jaarlijks te leveren op
Onze L~eve Vrouwen Lichtmis, uit hun aanverstorven goederen
afkomstIg van Mercelis voornoemd, als zijnde:
een huizing met erfenis op Merevoert.

Het begint op 12 oktober 1463 en loopt tot eind 1472 en is in
een 13-tal mapjes of omslagen bijeen gebracht.
We hebben al deze door de sekretaris der schepenbank geschreven stukken bewerkt en ze samengesteld in hedendaagse Nederlands met weglating van moeilijke en vaak herhaalde termen en
zegswijzen en hen tevens per protokol voorzien van klappers.
JAN DE SMET VERDIESDONCK
In deze bijdrage willen we ons beperken tot de twee oudste
Astense protokollen R54 en R55 (1463-1478) aangevuld met
gegevens uit de van Mierlo en Helmond, om daaruit het belangrijkste naar voren te brengen van wat we gevonden hebben over
Jan de Smet Verdiesdonck of hoe hij ook genoemd wordt.
De oudste en zwaarste kl ol (1530 kg) die in de toren van de
parochiekerk H.Maria Presentatie te Asten hangt, werd in 1447
gegoten en kreeg als opschrift: MARIA VOCOR ANNO
DOMINI M.CCCC.XL.VII JAN DE SMET VAN DER DIESDONCK.
Jan noemde zijn klok MARIA dat deed hij trouwens bij meerdere klokken. Die naam MARIA is niet zo wonderlijk en zelfs
voor de hand liggend als men weet de Jan in Ommel woonde
en daar een huis en grond bezat en dat Ommel toen al het
bekende genade-oord van de H.Maria was.
Het klokje in de hervormde kerk in Heeze heeft eveneens de
naam Maria en is oon van Jan van Asten.
In Doeveren, gemeente Heusden bij den Bosch hangt eveneens
een klok van hem uit 1445.
Het opschrift daarvan is SANCTA MARIA MCCCXLV MESTER JAN VAN ASTEN (1)

14

.

,

15

Ook verkopen ze op dezelfde dag dit huis op Merevoert met
nog enkele percelen grond, aan Laurens Jan Wijnrix. (4)
Jan de Smet Verbeeck, de oudste, verkoopt op 18 oktober 1464
aan Hendrick Claeszn. van Meyel:
een stuk beempt in gheen Beeck.
, LPeter J ans kinderen van Helmont.
Belending:
2. Hendrick Verbeeck.
3. Jan Verbeeck
4. die Beeck.
Vrij behalve 3 penningen als cijns en de helft van een malder
rog jaarlijks erfpacht daar eerder uitgaande.
Op dezelfde dag verkoopt Henrick Janszn. Verbeeck aan Henrick van Meyel ook:
een stuk beempt in gheen Beeck.
1.
Jan van Lier.
2.
.. Henrick de Koper.
3.
erfenis van Jan Smeets de oudste.
4.
die Beeck (5)
Jut ~en dochter van Mercelis Verweyen, was gehuwd met
Hennck de Bruyn en had daarbij 4 kinderen. Jut blijkt eerder
gehuwd geweest te zijn met Henrick van Merendonck.
Op 10 februari 1466 verkoopt Jut met haar 4 kinderen, Jut
~aes, Cee~ en Jan de bruyn aan Jan en Dries, twee wettige
kinderen UIt haar eerste huwelijk met van Merendonck een
mud rog erfpacht uit:
'
3 stillen beempt gelegen tot Weerdingen (over de AA
richting Mierlo).
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Eveneens verkoopt Jan Jan Smeetzen Verbeeck aan Jan en
Dries van Merendonck een mud rog erfpacht uit:
een stuk beept en eeusel, groot 3 buunre en gelegen tot
Diesdonck.
1-3
Jan Heestermans.
2
Heyn Verdonschit en Jan Vlemyncks en Joost van der
Diesdonck.
4
de AA (6)
Elsbeen, de wouw van Jan Colen had Jan Jan Smeets Verbeeck
een jaarlijkse pacht van een mud rog verkocht die door Jan te
gelden was uit:
een akker die Espen tot Ommel.
een lopens land, de Cloet.
2'12 lopens land gelegen neven Thijs van Diesdonck en
Peeter Vereept.
Willem Willem Zèwouts als man van Mechteld '(dochter van
Elsbeen Colen) verkoopt op 2 juli 1466 de pacht van een mud
rog aan Gherit Aertsen van Hal. (7)
Jan die Smet Verbeeck belooft in 1476, samen met enkele
ingezetenen van Asten, dat hij mede borg zal staan inzake de
jaa~~cht die Thys Dirc Gheven (Ghenen) Smolderszn. schuldig
zal zIJn aan Johanna van der Leck als Vrouwe van o.a. Heeswijk
en Asten en dat wegens de huur voor 6 jaar van haar molen te
Asten.
Die jaarpacht bedraagt 57 mud rog in 4 termijnen te leveren.
(8)
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Jan die Smet Verbeeck, de jongste, heeft beloofd als schuldernaar-principaal te betalen aan Amt Berwout, schout en castelleyn tot Asten, 7 gouden leuen en dat 3 jaar lang.
-tiende oft geboert dat Jan voorst, enych van den voorst termijnen in leet gaen ende ne betaelt nyet, soe heeft Jan gesekerdt
ende g~loeft aan des Heren handt, tot des voersters huys * tot
Asten In te gaen ende daer en is betaeldt din leesten termijn.
(9)
* Voersters. huys= ~et huis van de vorster die tevens als gerechtsbode In dIenst IS van schout en schepenen.
Op 2 juli 1476 verkoopt Lenart van Tienroey, als één der
erfgenamen van Gyaert Hanen, aan Lambrecht Claeszn. van
den Stock, een mud rog erfpacht.
'
Dit mud had Goyaert eertijds van Jan Jan Smetsen Verbeeck
en was door Ja Verbeeck of zijn erven jaarlijks te gelden uit:
.. een stuk erf, den Huysacker tot Diesdonck.
1.
Geertruy van Hoechten
2.
Willem Strijkers
3.
de gemeyn straat
4.
Weyn van Hobbraken
een tweetal stukken eeusel
1.
Jan Vlemmics
2.
de kinderen Delien Verweyen
3-4
erfenis wijlen Willem Verbeeck (des verkopers broeder)
en Jan van Otterdijck. (10)
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Aleyt van Os, weduwe van Willem van Nedirven heeft een
schepenbrief van een mud rog afkomstig van Jan Jan Smeets
Verbeeck, deze was door Jan te gelden uit:
een erfenis tot Ommel (11)
Op 14 augustus 1468 zien we dat Jan Jan Smeetszn. Verbeeck
als wettig man van Aleyt, heeft opgedragen an Henric Janszn.
vanden Heytraeck een mud rog jaarlijks erfpacht uit:
zijn huis, hofstad en erfenis tot Ommel gelegen:
1-3
Marie, weduwe Arts Verweyen en kinderen.
2.
Engel, weduwe van Koerstken Stoetbooms
4.
de gemeynt
een stuk land, den Cloet.
1.
de weduwe van Rut van de Goor
2-3. Peeter Vereept
4.
Marie Verweyen Voorn
een stuk land, achter die Eept.
een stuk land, die Eespen.
land aan die Donek.
1.
Mercelis Weynen
2.
Jut s Bruyn
3.
Philip van den Bosch, Weyn van den Bosch
land in ghenen Bosch
deel van een beempt
1.
Het convent van Beynderen
2.
Heyn Duysters
3.
de AA
4.
de gemeynt
een stuk land op de Astense akkers, omtrent de windmolen.
Ywaen van Heze
1.
Art Haenen en Heyn van Elsbroeck
2.
J oest Roevers
3.
19

4.
Gherit van Berkel
Al deze bezittingen van Jan te Ommel en nog enkele mee!,
worden genoemd in een schepenbrief van een mud rog, dIe
door Jan verkocht is aan Henrick van den Heytraeck. (12)
Jan Jan Smeetszn. Verbeeck verkocht in 1470 (of eerder) aan
Jan Natzn. Jacob van dir Schout:
een stuk erf gelegen bij de windmolen te Asten.
1.
Marie van der Weyen en kinderen
2.
Maes Brouwers
3.
Joest Rovers
4.
Jan van dir Hoven
Jan Verbeeck doet er helmelinge op tot behoef van Jan van dir
Scout en belooft het te vrijen van alle commer (een soort
'belasting) uitgenomen de cijns van de grond. .
Dit land verkoopt Jan van dir Scout op 24 meI 1470 weer aan
Maes Maesen van den Caer. (13)
De kinderen van Peter Jan Lueskens verkopen op 19 oktober
1470 een mandir rog met brief afkomstig van Jan Jan Smeets
Verbeeck en door Jan jaarlijks te gelden uit:
een se ster land in die beeck
1.
Dirc Verbeeck
2.
Jan Smeets Verbeeck (zijn vader)
een hooiveld ook in die beeck
een se ster land op Veldacker gelegen
1.
Willem van Veldacker
2.
de kapel van Ommel. (14)
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Op 16 februari 1470 verklaren de schepenen in Asten dat
Margriet Jan Smets, dochter van den Beeck, een wettige dochter was van Jan voorn. en dat men haar in het dorp Asten in de
Meyery sculdich sou hebben gewwest .~e doen ende ~at ~ij
hadde eenen wyttigen brueder nu ter tlJt noch levende In d~e
prochiën geheyten Jan Jan Smeets soen van der Beeck was, dIe
welcke hoer rechte erfboerre is in onsen dorp ............ die welcke
Margriet gestoerven is tot Bergen in Henegouwen.... (15)
Op 8 februari 1474 verscheen voor de schpenen .~e Asten Jan
Jan Smeedszn. van den Winckel samen met Yda ZIJn zuster met
ha~r momber (voogd). Jan zelf had als momber Goyaert, zijn
oom. Ze verkopen aan Henrick Art Hanenzn. een mander rog
.
jaarlijks op Onze Lieve Vrouwedag te betalen.
Deze rog had Jan Smeeds (de vader?) voortijds verkregen van
Jan Mercelis Duysters en was te gelden uit een erfenis aan
Voerseldonck. (16)
Mogelijk zijn Jan en Yda knd. van Jan Smeeds, gehuwd met
Aleydis.
Op 15 oktober verschijnt er te Asten voor de schepenen:
"Item Beerthout van den Wyer Maestryecht ende heeft opgedragen ende overghegeven ghemechtych ende mechtych ghemaeckt Goyart van Lancvelt, Merten Clompemeker ende Dircken van Aelst casteleyn ende schouteth van Asten alle alsolken
somme van Pennynge metten scepen bryeven die hij daeraff
hadde als Meester Jan J ans Smedssoen van Dyesdonck wilner
was die menheyt MEESTER JAN DIE CLOKMEESTER
voortijds gheloeft hadde Claessenvan Aebel oec .van Maestryecht was in scepen bryeven van Asten, te weten dIe somme van
hondert rijnsse guldens ende twelfte halvente betalen ende
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Beerthout voers. set Goyart voorsr. ende Merten ende Dircken
voersr. daeraf in syn stat te maenen ende te boeren ten selven
daegne nae utwysen de(n) principaele scepenbrief daer Meester
Jan voersr. Claessen ingheloeft hadde die voersr ....... (17)
Het handelt hier over een vordering van 111% gulden die Jan
Jan Smeedszn. schuldig was aan Claes van Aebel ook uit Maastricht.
De tekstregel "die men heyt Meester Jan die Clokmeester" staat
in het orgineel met een verwijsteken in de linkermarge en is
met dezelfde hand geschreven.
Met deze akte over Jan dir Clokmeester beëindigen we onze
samenvatting over hem van de belangrijkste schepenprotokollen
van Asten e.a.
Uit de Bossche protokollen hebben we nog een 20-tal verwijzigingen naar Jan de Smed.

Bronnen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ir. L.C.Zonneveld uit Eindhoven gaf ons deze informatie.

Helmond R 223, blz.l02
Mielo R 38
Mierlo
Asten R 54
R 54
R 54
R 54
R 54
R 54
R54
R 54
R 54
R54
R 54
R 54
R54
R 54

06-04-1451
26-08-1453. 1454
18-10-1464
10-02-1466
02-07-1466
20-02-1467
02-05-1467
16-04-1467
16-04-1670
18-01-1468
14-08-1468
24-05-1470
19-10-1470
16-04-1470
08-02-1474
15-10-1476

Asten Maart 1995, A.F.N. van Asten.

DONDER WEER IN MEI
IS SLECHT VOOR UI EN PREI
AVONDDAUW EN ZON IN MEI
HOOI MET KARREN UIT DE WEI.
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