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Onderstaande tekst werd gevonden tussen wat oude roto,s.
waarschijnlijk geschreven door P.J.Maas (Perjan Vlik)
uit de Zandstraat Someren
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L IER 0 P E N
AST E N waren eerst van elkaar gescheiden, wal1neer zij onder eenen Pastoor zijn vereenigd, is
niet met zekerheid bekend.
Deze Vereeniging heeft tot den 26 Mei 1569 voortgeduurd,
toen heeft de Bisschop Sonnius de beide Parochien gescheiden.
De oude kerk te L IER 0 P is in 1821 weder betrokken, zij
had voor den Munsterschcn vredcn 1648 verscheidene benefuien,
1629, den 30 April belegerde de Prins van Oranje, Frederik
Hendrik, 's Bosch, d cn 14 september Gaf men de stad over, en
de Catelieke godsdienst werd verboden.
1629, den 20 Ochtober beval men dat de Priesters de kerken in
de Meijerij zouden ruimen en aan de Predikanten overgeven.
1630, den 13 Mei Werd opnieuw een bevelschrift uitgegeven om
de kerken, kapellen en bidpJaatschen der kloosters te sluiten,
de Godsdienst-oefeningen hield men toen in de openelucht, dit
werd ook eenigentijd later verboden, in 1631 stelde men te '
Eindhovcn eenen Predikant aan, en in 1633 werden er nog '6
andere Predikanten in de voornaamste plaatsen aangesteld.
1634, Werd e n deze predikanten weder door den koning van
spanjcl1 verdrevcn, daarop gaven cle staten van Holland 1636
een bevel u it, en verboden alle oefeningen van de Rool11schen
Godsdienst.
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1636, dc 2 Februarij Gebood mcn dat alle Gecstelijke uit de
M ij rij moesten vertrekken binnen den tijd van 14 dagen, Zij
di nict vcrtrokken en gevangen werden kon men voor 500
' uIlen tot 1000 toe loskoopen,
111 1648, de n 30 Januarij de vrede van Munster, toen sloegen de
stat n dc tienden de Goederen en inkomsten van het Bisdom,
d Abdijen, kloosters, de Kerken, Pastorijen, de kerkelijke
I n fui e n cn overige Geestelijke gestichten aan.
1 tie nd e n we rd e n in Julij 1648 ten voordee1en van het land
v ' I pa ht, c nd e b e talingen van Renten di aan kerkelijke ge. ti ht IJ of gc stc lijke P e rsoonen verschuldigd moesten aan
p ' I SO 11 n va ll IJ t land word e n ge cl a (\n .
)(l , t 'Iel 111 ' Il in cl M ij rij ce ne meenigte Predikanten en SI
!->(' Il o )J111 'C s Ie 1s ti" 11 .
)) t' P oI l t' I S V.l ll Ml'ge Jl h bb c lI v Ic jil/'e n cic C athoolijken des
Hl ! t! O IlI S Vtlll 's Bosc h door hUlln
gecs te lijkc zorg getrouw

bIJ!'. ~ ~il;\ lI .
De I' a l o 'h ' 11 , di z ij bij 0 bI' k <l<l 11 W e rc ld sch c Priesters terug
g 'g 'Vl ll , hij /.o lld I' o nd e r hc t b cs tuur v(\n den Apostolische
vie;\J iu . g va rt nog téln s met u itzond e ring der kerken Vélll
B ;\llI 1 n c n Àm e rzod e , die nog heden cloor hun worden bes tuurd.
Catholijke n véln Lierop hadd e n in de eerste jare n na den
Mun s terschen Vreden 1648 met de inwon e rs van Somere n en
A s te)l, d e n Godsdienst op de gre nzen u itgeoefend, z ij gingen
naar de bijgelegene plaatsen des Biscloms, welke niet tot de
Meijerij behoorden 0111 daar te bidden, de I-I, Mi s te hooren en
de H.Sacramenten te ontvangen.
In 1672 zijn de meeste schuurkerken in de Meijerij geboud.
De Catholijke van Lierop hebb e n hunnc Sc huurkerk in 1761
den 4 Augu s tu s vernieuwen gebruikt tot 182 1.

De Pastoors Véll1 Lierop na de afscheiding van Asten zIJn de
olgcnde :

1570 : Corn. véln de n Be rg v. Li e rop,
1587: Pe tru s Silll o ns
16 14 : Pe tru s van E ijk
1629: E verél rdll s
1632: J oann es Loon
1636 : Simon Horikmans
1640: Bart Dirie van Leuven
1664: !\nt van den Boomen v. Lierop
1676 : Joannes Moons v. Turc nhout
1682: Con st. van Meerwijk
1701 : Gilb e rtlI s Vin c k v. Antwerpen
1707: Eve rl11unclu s Wouters v. Eersel
1738: NorbertYll s I-Iayakers van Eindhoven
1784: AuglIstintI s Rcinelers v. Lic htaert
1801: T e oel . V.eI . Wijst v. Boekcl
1810: Michael van E lswijk v. 130xm e er
1838: Antonie Frans Kuipers v. Stratul1l
1860: G.c. Pijpers v. Eindhovcn
1882: M.l. van Dongen v.Waalwijk

Kape laans te
Lierop :
vander Heiden

van Gils
L.e!e vaan
H.Bex 1879
vertrokken
nélélr de
vreemde
lélnden in

1884
D.Sweens
Den 7 Juli 1856
Com u nican ten

690

Inwoners van Li e rop : in 1815- 878

1822- 852
1830- 904
1840- 922
D eze te kst is integrélal weerg egev e n.
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De heilige man zag gaaw wè-d-of waar verpeu terd,
de zaod verinneweerd!- Hij keek wel wè beteuterd,
mar ,mee 'n schietgebeeke in 't hart en in de mond,
probeerde-n-ie weer z'n zaag .... en 't gong,et gong terstond!

Wi weet hoe al de dinger indertijd ontstonden,
v urbeeld hóé, deur wié,de ZélOg is uitgevonden?!
ëlzebub, den dunvel, die hee clè zclf gedaon,
al was et per ongeluk,- heur maar 'ns efkes aon:
Sint Joozep was ene keer wè l11uug v(ln 't hardc wcrkcn
en gong bij 's lieve Vrouw z'n cigc wè versterkcn;
hij spuIde mee het Kiendje en dronk 'n köpkc thee
en ok ons lieve Vrouw die dronk 'n köpke mee .
De timmerlui ha'n zOO-l1lar kwaoi gereedschap in dic daoge;
wè haomers, beitels, jao mar eigen lijk nog geen zaoge!
ze schuurden mee 'n lat, 'n staolc I<lt, deur 't hout
mee-wè nat zaélnd erop, en clan mar flink gedou\Vcl!
Den duuvel kos 't geduld van Joozep niet verzettcn
en zocht den heilige man z'n deugden te beletten;
hij sloop d'n winkel in toen Joozep schaftuur hicld,
hij loerde er rond en clélocht; wè nou et best vernield?!
Hij zaag die staole lat, waor J oozep zo mee vroette,
waOl"aon ie veu r de Kerk zo vreu kte, zweette, boettetoen viet ie gaaw 'n bijl en hakte er stukskes uit.. ...
n den duuvel lachte hels en et gélaf geen geef geluid ...
Sint J oozep daocht: "Wè 's dè ?" en gong 'ns inspekteren
en ie rook a] aon de lucht,- hij sloeg gaauw enkele keren
'n kllliske deur et huis; en Belzebub, dieën ploert,
die is r toen l11i'll" gaaw van-tussen-deur gesjoercl.

"Verdraaid wè gao dè goed 1 - Wè vreet die zaog naa lekker 1"
et zaagmeel vloog rond as zaoisel op den ekker 1
"Naa heb ik pas 'n zaog ! Zeg, duvelke, wel bedankt.
Zoo gaot 't mee iederendeen die vrome zieltjes "vangt"
Uit: "Brabant" van Piet Heerkens S.V.D.
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PST A NOl N

SOM ERE N.

Zware belastingen.

Na de val van Den Bosch in 1629 werden de belastingen herzien. Holland had de oorlog gewonnen en bepaalde nu de
belastingregels.
De inwoners van Brabant waren door cle lange oorlog sterk.
verarmd . Door hen werd vaak geklaagd dat de belastingen te
hoog waren of niet betaald konden worden. De ingezetenen van
Someren, "d'arme, bedorven ende desolate ingezetenen van het
dorp Someren", verzochten tussen 1670 en 1685 meermalen aan
de Raad van Staten der Verenigden Nederlanden om kwijtschelding of uitstel van betaling van de belastingen.
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D e la nge droog te van 1676 zorgde c r voo r da t de boekweitoogst
mislu kte. Door cl gro te st I Ct o nder de ingeze te ne n (d oo r de
rod e loop) mislu kte de boekwe it oogs t in 1678 wede rom, waardoor na uwelijks ni e uwe boekwe it ko n wo rde n in gezaaid.
Door passe re nd e legers (1) we rd vee l geplund e rd e n we rd e n de
inwon ers van Someren meerm a le n gebrand schat (2). Omdat
veel inwoners vluchtte n voor deze legers, uit a ngst gebrand schat
te worden , bl even de land e rije n o nb ewerkt e n kon e r soms
maanden geen belastingg eld geïnd wo rd e n. Ve le n ve rtrokke n
voor goed.
Zo werd bijvoo rbeeld in 1685 doo r de ing eze te nC' n va n Some re n
verzocht om kwijtscheldin g va n de ac hte rsta llige be la stin g ad .
19000 guld e n, omdat zij cl oo r mi soogs te n, o nwee r, plundering
en brandscha tting van de Fra nse troe pe n gee n in komste n ge had
hadd-en. In 1685 was er a l ee n schuld e nl as t va n 100.000 guld e n
ontstaan, di e ook nog ee n re nt e vo rd e rd e va n ca. 11 proce nt
(3). Qf me n b etalen kon o f ni e t, de be las tin ge n moeste n "promptelijck" word e n betaa ld . M e n moest cl a n Ill aa r (wee r) ge ld
lenen. Also f dat all es nog ni e t ge noeg was brak c r in di e pe ri ode ook nog de "con tag ie use zie kte", de rode bloedl oop u it.
Dat de nood hoog gestege n was b lijk t uit he t fe it cl a t cl e rege ntë n van So me re n toestemmin g krege n om aa n de e ige na re n van
molens e n tienelen ee n dubbele be las tin g op te legge n.

D e bo rgemees te rs (4) va n Someren zage n de b lli a l ha nge n. Zij
moesten voor de bede n e n co ll ecte n (5) bo rg staa n. In 1678
werd Somere n opgedeeld in "twee ge recht e ll e lli cht e" va n gelijke grootte, Slieven en Schoo t. Voor Slieve n e n de Schoot
werden elk !:\\'ee borgem eeste rs a a ngeste ld, waa rvan e r ee n

moest kunnen lezen en schrijven, de andere was meestal een
zeer potige kerel die bij de bevolking ontzag inboezemde.
Huijbert van Otterdijck (6) en Jan Vreijnssen (7) werden tot
borgemeesters van Slieven benoemd van St. Jan (24 i.uni) 1678
tot St. Jan 1679. Zij hadden één groot probleem, ZIJ moesten
geld innen van hun eigen mensen , waarv~~l zij wisten dat z~ dat
geld niet hadden. Huijbert van OtterdlJck en Jan Vre]Jsse~
voelden er ook niets voor deze belasting zelf te betalen. ZIJ
stonden wel borg voor dat geld.
In het archief staan in deze periode veel arresten van goederen
(beslaglegging). Zo'n arrest werd gewoonlijk gevolgd door ~en
executie, waarbij alle goederen door een deurwaarder pubhek
werden verkocht.
De situatie was zo slecht dat er maar weinig hoefde te gebeuren
of de bevolking kwam in opstand.
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De Op tand.
Voor het Gerecht.
Nadat op 3 111,larl 1680 ti klokken geluid h"cld~n, waardoor de
bevolkin g véln
m ' I 'n wis t dal cr fficiële ili1nkoncligingen
zoud n plaat s viJlden (8) , stro meI' de b volking omstreeks 11
IlU r Si ll \1 ' 11 ( P dep , ' I h \I V I.
To '11 d ')2 h cl ' 11 d Ol cl ' Ollel 'rvOl" t ' r (9) werdcn voorgelezen
11 aaJl
pl ;\kl, onts tond ~n groot lumult. IJct toegestroomde
publi k, pg hitst eIoor olld -borgclllccsler IIllijbert van Otterdijek, begon zich te roeren. Zij begonnen uit protest 0ver de
hoge beden, dc schepencn en regeerdcrs uit te schelden voor
"bloedsuijgers". De gemoederen liepen op.
"Slaet se dood" werd er geschreeuwd . I-Iet publiek werd steeds
·agressiever l11en begon te duwen en te slaan. I Iet liep uit op
een ware "volksopstand". Er zouden zeker doden zijn gevallen
als dè regeerders niet beschermd waren geworden door hun
vrienden.
De regeerders en schepenen probeerden de menigte te sussen
door .aan te bieden maar 44 beden te innen en de 8 andere
kwijt te schclden. Ook dit hielp niet. De bevolking was het
uitzuigen moe en wilde wraak.
De toehoorders riepen: "'T selve hadden opgegeten ende gescheten ende clat sij waren bloedhonden en de bloedsu ipers".
Van de 400 mensen die toegestroomd waren ging een steeds
grotere dreiging uit, zodanig dat de regeerders voor hun leven
vreesden en daarom naar veiliger oorden vertrokken.
Hoe de opstand is afgelopen is niet bekend, wel werden er
enkele arrestaties verricht.

Tot de arrestanten behoorden de grote oproerkraaiers: Thonis
Hendrik Leemans (Loomans), Goort Martens, Martelis lorden,
Hendrik Joost Tielen, Tonis Lucas, Hendrik van Woensel en
Maria Lambert, huisvrouw van Wouter Willem Vlemmix. (10).
Zij werden in Den Bosch voorgeleid aan de Hoog- en Laagschout: De I-leer Wittem van RaesseJt te Cortenbergh.
De aanklétger stelde ecn hoge straf voor omdat er een voorbeeld gesteld moest worden: "want suJcx toegelaten ende over
het hooft gezien werdende soude voornamelijck ten platte lande
geen regeringe ofle ordre totten opheff van de gemeene middelen (1 I) te houdcn zijn".
I··Ielaas is ook hier de afloop en het vonnis niet te achterhalen.

Nawoonl.
Vreemd genoeg werd Hu ijbert van Otterdijck in deze criminele
rol niet als verdachte genoemd. Waarom Huijbert van Otterdijck de menigte ophitste was 0111 het feit dat hij in het krijt
stond bij de overheid. Hij was de staat 2000 gulden achterstallige belasting schuldig uit de periode dat hij borgemeester was;
hij moest immers borg staan. Op cle bewuste dag 3 maart 1680
wist hij al dat hij hieraan niet zou kunnen voldoen en koos
partij voor de arme bevolking.
Op de herhaalde oproepen om aan deze schuld, 2000 gulden, te
voldoen gaf hij geen antwoord. De staat moest zijn geld hebben.
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Daarom kwam , op zIJn kosten, de deurwaarder van 's lands
middelen, Floris Visscher u it Den Bosch, 0111 zijn goederen
openbaar te verkopen. Dit gebellrde op 28 maart 1681. Op die
datum werden zijn goederen openbaar verkocht.
In de plaatselijk herberg werden, huis, hof, elve en aangelag
met verscheidene ·driesen, beempden en percelen "teullant",
zoals de Mortel1, Meulenstaetacker, Den Deell openbaar verkocht. Jan Phillipsen kocht deze goederen voor 1800 gulden en
voor hem stonden Peter Maes en Jan Basten borg.
Huijbert was toen nog niet uit de problemen, hij had het borgemeestersboek achtergehouden. Op 21-10-1681 wercl hij cloor de
Vorster van Somcren, Renier van Dricl gcsommeerd dcze
boeken bij de Raadkamcr, dic in dc oudc kcrk op 't Kerkeind
gevestigd was (12), in tc leVerCIl.

f30rgeJlleesters hadden ook aanncmers, dit waren mensen die het geld beheerden, een soort kassiers. I luijbert van Ollerdijek en Jan Vreynssen hadden Mr.
Thomas Idelet en Peeter MichcIs als aannemers.
Thomas Idelet, ;1dvokaat, was schepen (1678), presidentschepen (1 (82) en zoals
boven vermeld aannemer (1678). Ook hij moest zijn bezit "de Vogelenzang" in
17 15 openbaar verkopen om de achterstallige dorps-en landsbclastingen te
betalell.
5-Ikde was een soort grondbelasting. Collecten was het algemcen woord voor
belasting.
6-Iluybert Willell\ 11cndrix van Otterdijck. geboren 1645, trouwt voor de
schepcnen oJl 2-1 1-1669 met Handcrsken ];ln Dakerll\ans, oud 23 jaar.
7-J;1n Vreynssen vindt men in de archievcn ook wel als Jan Llureynssen terug.
8-Waarschijnlijk was dit 0Jl de Speelheuvcl. het huidige Sl'eelheuvelplcin. Dit
plein was in die tijd het centrum van Someren.
9-Ecn vorster

W,IS

eell gerechtsbode, dorpsveldwachter, gemeclltcbode en cipier.

lO-M;1ria I.al11bert,huisvrouw en Wouter WillelIl Vlellllllinex waren
pachters van het goed "Vlaeracken" te Slieven.
1-01' 2 april 1672 verklaarden I.od cwij k XIV van !-"J'lnkrijk en Kilrel 11 Viln
Engeland de oorlog ilan de Republiek, kor! dailrop gevolgd door de keurvorst
van Keulen en de bisschop van Munster. I let was weer oorlog op f3r,lbantse
bodem, franse legers trokken plunderend ell stelend door Brabilll!. De strijd
duurde tot 1678 toen in Nijmegen de vrede werd gesloten.
2-I3randsehatten was een bedrag aan geld dat betaalt! wcrd tot afkoop van
brandstichting en plundering door rondtrckkkende legers.
3-In 1678 hadden de regenten van Someren bij de eigen bevolking een schuld
van 8000 Caroli-guldens tegen 6 % rente.

II-Gemene middelen 7.ijn verschillende soorten belasting, 7.oals belasting op vee,
personen, akkcrland eIJ drank.
12-Kapellen cn kerkcn moesten na 1648 vaak als IZaadkamer gebruikt worden
om te voorkomen d;1t cr R.K. Godsdienstoefeningen pl;1ilts 7.ouden vinden. De
kerk V;1n S0111eren stond op het KClkeind bijna leeg. rIet Corpus (bestuur) van
SOll\erell moest de kruisbeuken van de kerk als raadkamer en archief
gebruiken. In de winter werd cr, vanwege de kou,een kamer gehuurd in de
herberg. Someren kreeg in 1769 zijn eerste raadhuis op het Willlelminaplein.
BI'Ollllen

4-I3orgemeester was een functionaris die steeds voor een jaar werd aangesteld
en die tot taak had bepaalde inkomsten (soll1mige bcl;1stingen) te innen en
uitgave te doen; te vergelijken met onze gemeente-ontvanger en niet te verwarren met de eigentijdse burgemeester. I Iet woord zegt het ;11: zij stonden borg.

(iellleente ;1fchicf Den Bosch criminele rollen 88-36
Oud archief Someren XI 5-23/5-24/9/10/11/12. XIV{7, XXIV/I-6/1-7/l-8/l-9a en
b/I-IO/l-12/1-13, XXIV!2-I!2-4

Cees Verhagen
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HOE HEB IK MIJN SCHOOLTIJD ERVAREN. DEEL 2.

CRISISTIJD.

KWEEKSCIIOOLTJ,JD.

Maar .... het was 1935, midden in de ergste crisisjaren. Er waren
géén sociale voorzieningen: geen A.O.W., geen kinderbijslag,
geen A.W.W.,geen A.W.B.Z., geen ziektewet en geen werkloosheidswet, geen ATV., geen V.U.T,ete.
En er was geen enkele mogelijkheid om aan werk te komen,
noch om ook maar één dubbeltje bij te verdienen. Het zakenleven stelde toen in Someren niets voor, 80% van Someren was
agrariër en de overigen waren fabrieksarbeiders. De peelwerkers hadden toen al afgedaan. Wel waren er zo'n Sa-tal café's
waarvan er inmiddels zo'n 40-tal zijn verdwenen .
Van de potentiële werkers in Someren was meer dan 50%
werkloos. Die konden zich melden bij "Crisiszaken". Na zeer
strenge selectie kwamen er zo'n 350 bij de werkverschaffing
terecht waar men voor een volle week van 48 uur hard werken:
100 m 2 heispitten per dag, 70 cm. diep, (1.12,- kreeg uitbetaald,
benevens naargelang de grootte van het gezin ( gemiddeld 8
kinderen) enige bonnen kreeg voor een kilo-blik rundvlees à 31
cent of een dito blik doperwten of boontjes à 11 cent per blik.
De huren lagen gemiddeld op f].2,50 per week. Elk dubbeltje
moest dus wel 10 keer worden omgedraaid voor men het uitgaf.
Probeerde iemand wat bij te verdienen, wat alleen in de oogsttijd ooit lukte, dan werd van die verdienste 2/3 deel gekort op
zijn zuur verdiende werkverschaffingsloon. Bovendien kwamen
toen zo'n 350 kleine boeren in aanmerking voor evengenoemde
bonnen. Ook kregen ze nog bonnen voor goedkopere kunstmest. Alles werd weer berekend naar gelang de grootte van het
bedrijf. Hoe ik dat weet? Wel, ik ben als administrateur van
16-10-1936 tot 1-1-1939 op het gemeentehuis werkzaam geweest. Ik kwam op 16 Oktober (St Gerardusdag) aan de slag na
een noveen ter ere van deze heilige.

Wat te doen na de Mulo? In Someren, Astcn cn Deurne was
nog geen school w?lar je verder kon. Met behulp van de heer
A.E. Ruyters kwam ik op de toen 12 jaar bestaande kweekschool " Hemelrijken" te Woensel, Eindhoven. Na ampele
overwegingen kreeg ik gedaan dat ik in klas 2 mocht bcginnen,
d.W.Z. ik was 1 J'aar en 2 maanden achter , nieuwe leraren ,
nieuwe boeken en nieuwe mede-studenten. 't Viel het eerste
. trimester niet mee, te meer omdat de bus maar 4 keer per dag
9P Eindhoven reed.Ik moest dus om 7 uur 's morgens -na 20
minuten fietsen- in Someren-Dorp zijn en ik kon met de laatste
bus van 19.00 uur uit Eindhoven weg. Tk was dan om 20 uur in
Someren, weer 20 minuten fietsen , middageten en dan nog
minimaal 3 uur per dag studeren.
'Hadden we op Eikenburg veel afwisseling, voetballen, wandelen, toneel en muziek, hier was het alleen maar pezen onder de
zeer strenge leiding van rector M.Sengers. Directeur P.v. Hooff
bemoeide zich alleen met zijn mcde-Ieraren te wcten: Hr.van
Dooremalen en Custers : gym. Rector Sengers : godsdienst en
kerkmuziek (Ward). J.Aarts : geschiedenis en opvoedkunde.Hl'.
van Eyl :aardrijkskunde, Frans en sterrenkunde. C.van Beek:
wiskunde, algebra, rekenen en natuurkunde. Hop pc nbrouwers :
Duits en biologie.
De Heer Hartman : Nederlandse taal en de directeur gaf
muziek, Engels en schoonschrijven .
Begin juni 1935 was het eindexamen voor 24 4e klassers. Hiervan zakten er drie. Opgelu cht kon ik mijn ouders, via Piet
Muyen, bellen. Deze waren even blij als ik omdat ze een uitgaafpost minder hadden.
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Ik had beloofd per fiets "nuchter en zonder af te stappen" naar
Wittem te pelgrimeren, als ik een betrekking zou krijgen en hij
heeft mij goed geholpen. Nu zult U zeggen "Wat heeft dat met
onderwijs te maken?" Heel veel! .

o NO ERWIJ S PERIKELEN.
Ik geef U een paar oorzaken waarom er zo weIIllg studenten
van de dorpen kwamen:
1. De agrarische bevolking was geenszins "study-minded "
Kinderen moesten maar helpen op de boerderij of de kost
verdienen met "den boer op te gaan tegen een schandalig laag
loon, b.v.een kar turf per jaar voor een jongen van 12 jaar.
2. In Someren was geen en kele school voor voortgezet onderwijs, geen technische noch agrarische school.Geen Mulo (Mavo ),geen Havo, geen H .B.S.,geen M.M .S. of gymnasium.
3. Bovendien was studeren altijd te duur, er waren immers geen
studiebeurzen of toelagen. Alle kosten J...-wamen dus ten laste
van de ouders en dat zat er niet aan.
4. Men moest dan naar Eindhoven, Helmond of Weert, waar
slechte of onvoldoende verbindingen mee waren.
11

Oudere mensen kunnen dit alles beamen. Zoals reeds gezegd,
vroeger was het een groot voorrecht als je mocht gaan studeren
en deed je bijgevolg ook je uiterste best.
Tegenwoordig is het vaak zo: Talloze, nauwelijks voor hun
studie bekwame leerlingen haken voortijdig af ondanks de
voortdurende aansporingen van leraren en ouders. Veelvuldige
afleidingen als b.v. T.V., radio, walkman, draagbare radio's,
C.D's, houseparties, zijn daar mede oorzaak van. Ik geef toe dat
evengenoemde afleidingen alsmede allerlei sport wel erg prettig
zijn voor de jongelui maar het komt meestal niet ten goede aan

hun studie. Rekenmachientjes in school? Oké, wel handig maar
niet verstandig. Vaardig rekenen gaat er door verloren. De
computer lijkt me wel een goed hulpmiddel. Elke school heeft
er dan ook wel enige.
Laat ik even terugkomen op mijn verhaal. Hoe kwam ik in
school terecht.

EINDELIJK LESGEVEN.
Nadat ik ruim 2 jaren administratief werk op het gemeentehuis
had verricht,solliciteerde ik naar de per 1 januari 1939 vacante
betrekking als onclelwijzer in het Eincl. Er waren 66 sollicitanten, ik had geil! k. Geheel tegen de zin van pastoo,: Arts werd ik
bij eenparig besluit van alle kerkmeesters- toen tevens schoolbestuur- benoel11cl.
Ik kwam terecht in een lokaal met twee klassen en twee leerkrachten . Mijn collega studeerde land- en tuinbouwkunde en
zat het grootste deel van cle dag achter in de klas te studeren .
Ik stond dan alleen met 78 leerlingell. Dat was mijn vuurdoop.
Na bijna 8 jaar hield ik het in Het Eind voor gezien omdat ik
steeds een dubbele of anderhalve klas kreeg. Dat kunnen de
beste stembanden niet uithouden. 1 December 1946 vertrok ik
naar de Lambertusschool in Someren-dorp waar ik bijna 24 jaar
heb gewerkt onder mijnheer Eijsbouts. Toen deze op 19 maart
1969 met ziekteverlof ging volgde ik hem op als waarnemend
hoofd tot 1 augustus 1970. Pastoor de Veer vroeg mij toen de
leiding over te nemen van de toen 17-klassige Mariaschool. Ik
ben daar gebleven tot 1 juni 1979 omdat de inspecteur me
adviseerde- na ruim 40 dienstjaren in schooI- met ziekteverlof te
gaan. Ik was toen ook bijna 63. Per 1 juni 1980 ging ik met
penSIOen .
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TERUGBLIK
Terugziend op mijn lange school-loopbaan moet ik constateren
dat de kinderen op zich niet veranderd zijn. Wel erg veranderd
is de discipline. Kinderen en ook jongelui hebben dringend
behoefte aan orde en regelmaat maar die zijn er nauwelijks
meer. Ouders van ' nu zijn zelf vaak al veel te weelderig opgevoed met als gevolg dat zij hun eigen kinderen nóg meer verwennen.Ik heb nog nooit gezien dat een verwend kind zijn
ouders daar later dankbaar voor was.
De scholen van nu zijn absoluu t niet meer te vergelijken met
die van vroeger. In elke klas stond achteraan een hoge ronde
kachel waarin hout en vooral turf gestookt werd. Later, 1940-50
ook kolen. Het systeem Levoir van I3eI11lllelen moest voor enige
ventilatie zorgen. Verder was er meestal te weinig verlichting en
4-persoons schoolbanken met inktpotten. In 1926 kreeg de
school in Het Eind 2-persoonsbanken. Tegenwoordig heeft elk
k,ind'een aan zijn lengte aangepast stoeltje met tafeltje. Vloerbedekking in de klas, leu kgekleurde fopgordijnen, gemakkelijk
verstelbare · borden, mooi uitgevoerde schriften met lijntjes en
ruitjes, balpennen ( geen geknoei meer met inkt), prachtige
tekenschriften met kleurinkt en stiften, de beste handenarbeidspullen, een aparte sportruimte. Er wordt gedaan aan schoolzwemmen, muziek en handwerken gegeven door vakleerkrachten. Voorts is in iedere school een stencil- en copiëermachine,
een tellurium om de stand van zon en maan te Ieren en een
snijmachine. Typemachines zijn al achterhaald en worelen vervangen door computers, ook is in elke school radio en T.V.
aanwezig.
Wat grotere scholen beschikken over een pastor, een logopedist, een remedial teacher en een concierge, terwijl alle scholen
gebruik kunnen maken van een school- en tandarts.

Er zijn leesmoeders, er is een schoolbegeleidingsdienst en een
mcdezeggenschapsraad, ook wordt er verkeersonderwijs gegeven. Iedere school heeft een degelijk schoolbestuur en is aangesloten bij een gewestelijk admninistratiebureau. Door goede
verstandhouding met de onderwijsku nelige dienst van cle gemeente worden ook alle scholen perfekt bijgehouden.
AI deze veranderingen en verbeteringen hebben hUil beslag
gekregen binnen één mensenleven. Hoe is het mogelijk geweest? Is er wel ooit eCII eeuw geweest vóór de 20e eeuw
waarin wetenschap en techniek zo verbijsterend snel voortraasden ? Ik weet het niet, wc zijn in elk geval hieraan ook veel
dank verschuldigd. Ik prijs me gelukkig in deze eeuw te hebben
mogen leven.
Na enige boeken over Someren te hebben oeraaclpleeod en
informaties te hebben ingewonnen bij diverse s~llOolhoofcl:n wil
ik U nu een overzicht geven van het Lagereschoolbestancl van
groot Somereil.

I) Er is weinig meer bekend van de eenmansschool in de
Maast. Vermoedelijk ± 1911 gesticht onder auspiciën van de
Mij van cle Griendt. Het hoofd -1e of 2e ?- was de Heer van de
Heuvel. De school werd bevolkt door kinderen van de 17 in
de Maast wonende gezinnen en één van Sluis XIII. Een oudleerling vertelde me dat hij in 1935 naar de Je klas van die
school ging en er 7 klassen heeft afgemaakt. Ze bestond dus
nog in 1942. Daarna raakte ze in verval, mede door Duitse
soldaten is ze in 1944 totaal vernield en in 1945 afgebroken.

21
20

3) In 1873 wel:d besloten "d'Aauw school" hoek Steegstraat,
een half uur gaans, zuidwaarts te verplaatsen. Op 20-121878 werd door de raad als eerste hoofd van de Openbare
school te Someren-Eind (cle nieuwe parochie) benoemd de
heer Chr. Coppens. Deze was op 18-6-1850 te Dommelen
geboren en van hem is bekend dat hij de Franse taal goed
beheerste en later blind is geworden. Met 9 van de 11
stemmen werd toen de heer van Pelt benoemd m.i.v. 1 juni
1893. Deze ging met pensioen in 1931. De Hr. A.C. Ruyters,
geboren 13-3-1899 te Echt, die in 1930 aan deze school
benoemd was als onderwijzer, volgde van Pelt op en op
1-4-1931 werd de Openbare school een bijzondere.
Na RlIyters'pensionering in 1964 werd m.i.v. 1-11-1964 de heer
R. Lammers hoofd die op 1-9-1987 weer werd opgevolgd door
cle heer G.Mikkers.

2) Someren-Eind Sluis XIII. Deze Sint Anthoniusschool werd,
na veel tegenwerking van pastoor Arts, die bang was teveel
leerlingen te zullen verliezen, geopend op 1 september 1948
onderleiding van de Heer W.van Oorschot, afkomstig van de
Lambertusschool te Someren-Dorp. Van Oorschot bleef t.In.
november 1968 toen hij als waarnemend hoofd van november
tot 1 december 1968 werd opgevolgd door T.Janssen- die
daarna de taak volledig overnam van 1-1-69 tot 1-8-93 toen ook
deze school werd opgeheven.
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4) Pastoor A.J.Arts, afkomstig uit Balgoy, zorgde ervoor dat
cle Zusters Franciscanessen in 1931 in Someren -Eind kwamen
en op 1-4-1931 cle eerste bijzondere lagere meisjesschool,
cle Mariaschool, openden. Bij de start telde deze school 140
leerlingen.In 1955 werd deze school verbouwd en uitgebreid.
Zuster Aclelberta was het eerste hoofd. Verder hebben Zuster
Hiltrudis, juffrouw S.SChOllk, juffrouw R.v.d.Biggelaar en
juffrouw Verdeysseldonk vele jaren aan deze school les
gegeven.
Enige weken na de lagere school werd ook cle bewaarschool
geopend onder Zuster Irmina. In 1955 werd de Lagere school
met 2 lokalen, een handenarbeicllokaal en een personeelskamer
uitgebreid. De bewoners van Het Eind hebben de zusters in
1980 node zien vertrekken. De Heer Peter Kuypers werd hoofd
van deze Mariaschool en is dat gebleven tot heden.
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5) De houten noodschool te Someren-Heide de Sint Josefschool
werd op 2 april 1932 ingezegend. De Heer C. Schulpen werd
het eerste hoofd en bleef dat tot 31-5-1948, toen hij
vanwege betere studiemogelijkheden voor zijn acht kinderen
'n aar Boxtèl verhuisde. Op 1-6- 38 wordt de nieuwe stenen
school in gebruik genomen, tot op 18 december 1939 deze
school afbrandde. Op 1-12-1940 werd de nieuwe herbouwde en
uitgebreide school in gebruik genomen. Interessant om te
weten is dat de school in 1932 57 leerlingen telcle en in
1948 al 270. Meneer Vollenbroek beheerde de school van
1-6-48 t.111. 30-7-74. De heer H.v.cl.Broek, geboren 23-8-44 te
Eersel leidt de school van 1-8-74 tot heden .
6) De eerste bekende school stond in de Schoolst raat, waar ?e
Heer A .van Gijsel en nadien de heren P.Smulclers (secretarIs
en na 1926 burgemeester) , kl e ermaker Vic.de Bye en veehandelaar Janus Scheepers nog hebben gewoond . Nu liggen daar
de tennisbanen .
Cornelis Buskens nam op 19-3-1836 als eerste katholieke
onderwijzer de plaats in van de zeer lang in dienst geweest
zijnde protestantse Heer Beynen (1786-1836) . Deze laatste
ging op 15-6-1836 met pensioen en overleed in 1853 op 93
jarige leeftijd.
Cornelis Buskens kreeg in 1876 ontslag na 40 dienstjare n en
werd opgevolgd door zijn zoon H.P.Buskens die in 191 1 met
pensioen ging en in 1912 stierf. J.W.Buskens, broer van
Hein B. kwam toen aan bod. Men noemde h e m "Jan Bus". Hij
was boer en hoofdondelwijzer aan de school bij de Meer,
gelegen tegenover de toenmalige smed erij va n Rijswijk. Jan Bus
maakte het vermaarde tijdvers -96 coupletten van 4 rege lswaarIn hij zijn emoties uitdrukte over he t verkl e in e n van cle
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Meer en het kappen van de bomen in het centrum van Someren
Je kunt dit prachtige vers vinden in "1874-1974 Fanfare Somerens Lust" (nog verkrijgbaar). Jan Buskens vierde zijn gouden
bruiloft in 1918 en stierf in 1923. De school in de Meer heeft
bestaan van 1847 tot 1916. Toen werd op een perceel grond,
gekocht van Jan Buskens, de nieuwe Lambertusschool gebouwd.
De oude school deed nog dienst als verenigingsgebouw tot haar
afbraak in 1933 .
In 1916 trok de heer A. van Gijsel in het schoolhuis a(\n de
L(\mbertusschool. De Heer August van Gijsel werd op 14-21876 te Hengstc1ijk geboren (gemeente Vogelwaarde, ZeeuwsVlaanderen) en kw(\m in Someren op 1 jalHl(\ri 1910. Op 31
oktober 1936 ging hij wegens spraakmoeilijkheden met
pensioen . Hij overleed op 13-3-1949. De zeer scherpzinnige
van Gijsel heeft enorm veel betekend voor de Somerense vooral agrarische- gemeenschap, mede door talloze cursussen
in land- en tuinbouw, fruitteelt, kippen- en bijenhouderij.
Met recht wercl er een straat naar hem vernoemd .
De heer Hub.Eysbouts nam zijn taak over. De school groeide
snel en in 1951 werd er langs cle Verdonckstraat een nieuwe
tw·e e-klassige vleugel bijgebouwd. Het gymlokaal zat ook al vol.
Er kwamen nog twee noodlokalen bij op de speelplaats en nog
een onder het afdak van de speelplaats met nog een kantoor.
Op 19 maart 1969 ging H.Eysbouts met ziekteverlof.
De Heer A.J.Tinnemans verving hem tot 1-7-1970.
Op de laatste schoolbestuursvergadering (juni 1970) werd
Tinnemans voor vast benoemd als hoofd van "de Lambertus" en
tegelijk werd hem gevraagd de leiding v(\n de 515 leerlingen
tellende Mariaschool op zich te nemen , mede om cle goede
gang van zaken aan de Lambertusschool en de vrij uitgebrei
de administratie aan de Mariaschool.
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Na 4 dagen hedcnktijd é\anvé\ardde Louis Tinnemans deze post
en volgde Gerard Kuypers hem op aan de LambertlIs. In 1975
werd de nieuwe Lambertusschool aan de van GijseIstraat in
gebruik genomen .
De oude (uit 1916) heeft nog een paar jaar ruimte verstrekt
<'.an de St Jansschool, de Springplank en de schildersschool van
M.v.d.Einden en is· tenslotte afgebroken op 29-3-1988.
Op 1-11-1988 werd o.a."de Zeeman" al geopend.
7) In 1912 werdcn de eerste houten lokalen gebouwd voor de
meisjesschool van de Zusters Franciscancsscll, die in 1928
nooo werd uitoebreid
en in 1957 tegelijk met het oude klooster
0
.
.
en het bejaardenhuis werd afgebrokcn. Nog steeds onder leIdIng
van Zuster Mecheline werd de Mariaschool betrokken in 1957.
Zuster Theoné kwam na Zuster Mecheline en daarna Zuster
Mariëtte, afkomstig uit Vught en zuster van Mej. Riek van de
Biggelaar die jarenlang les gaf aan de meisjesschool te ~om~
ren-Eind. Zuster Mariëtte krceg problemen met een kIlle (he
haar functie als hoofd zodanig belemmerde dat ze ontslag nam
als hoofd e.n als ambulant hoofd op 1-8-1970 werd opgevolgd
door A .J.(Lollis) Tinnemans geboren te Weert op 18-6-1915 en
sedert 1925 woonachtig te SOmereIl. Hij velvulde die functie tot
1-1-1979 toen hij na 3 jaren gemeentehuis (administrateur) en
40 schooldienstjarcn met pcnsioen ging. Theo Hikspoors een
~chte Someren aar werkt sedertdien als dirccteur van de Maria
scl} 001.
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8) Over de lagere scholen in Lierop staat in hct boek "Lierop,
een beeld van een dorp" niets vermeld. De eerste Sint
WillibrordschooI werd in 1770 gebouwd aan de Wertstraat, in
1878 gevolgd door een tweede aan de van Dongenstraat. In
1921 kwam de derde aan de Offermanstraat die, om door mij
onbekende reden in 1922 werd omgedoopt in school van de
Heilige Naam Jezus. De vierde school kwam op 1-12-1979 aan
"het Rendal" zoals deze school ook heet. Van 1906 tot 1929
leidde J ol1.s de Wit de school, hij ging in 1929 met ziekte
verlof maar werd toch 90 jaar. Van 1929 tot 1952 was de
heer van Schalen de primus inter paris, gevolgd door Anclré
van Gijsel van 1-6-1952 tot 1-1-54, waarna A. van Gijse! vertrok
naar de Lambertusschool in Asten. De Heer M .A.van Kessel
nam van 1-11-1954 tot 1-9-1984 het stuur over. Van 1-9-1984 tot
heden is het leiderschap in handen van U.van Bussel.
9) Op 27-10-1910 komen de Zusters van Steyl ( Zrs. van de
Goddelijke Voorzienigheid) in Lierop en ze richten er een
kleuter-Iagere- en huishoudschool op, alles op kosten van
de Zusters, de parochie en de ouders. Pastoor Offermans was
de drijfveer achter deze vestigingen. Preciese gegevens
over genoemde landbouw- en huishoudschool kunt U vinden in
"Lierop, een beeld van een dorp" op blz.195 e.v. In 1964
(30 oktober) hebben de zusters, na 54 jaar verblijf
aldaar, Lierop vaaJwel gezegd. Van de meisjesschool is me
niet meer bekend dan dat Juffrouw Sepha Hendriks er Vé\n
1959 tot 1973 directrice was, ze overleed in 1992, 84 jaar
oud.
10) De christelijke school voor Someren en Asten gesticht door
de kerkeraden van beide Hervormde gemeenten en later
omgezet in een stichting, onafhankelijk van de kerken,
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hoewel er nog steeds nauw bij bctrokken, opende zijn
deuren op 7-1-1947 als noodoplossing in een kamer van de
voormalige Hervormde Pastorie, nu het huis van Ade de Wit.
Het nieuwe schoolgebouw aan het Speelheuvelplein, gebouwd
op een perceel weiland van Hendrik Gerritsen, werd op 1310-1949 in gebruik genomen . In 1952 kwam meester van
Meeuwen als eerste in het naast de school gebouwde school
huis wonen. In 1980 werd de nieuwe school "de Viersprong"
aan de Singel 1 in "de Loove" in gebruik genomen. De
achtereenvolgende schoolhoofden waren:
a) Gijsb. Bos, kwam in 1947 (1 januari) van Broek op
Langendijk en vertrok naar Woudsend op 10-10-1949.
b) Cornelis Klap. Van Roosendaal naar Someren op 1-11-1949
en verhuist naar Rilland-Bath op 1-2-1952.
c) Huibert Meeuwen kwam hier van Werkendam op 1-2-1952
en ging naar Eybergen op 20-12-1956.
d) Gerrit Snoek kwam van Berkel en Rodenrijs op 1-1-1957 en
ovel'leed te Someren op 10-1-1975.
e) Nicolaas de Vries uit Vijfhuizen bestuurde de school van
31-12-1974 tot 18-12-1981 toen hij naar Ravenswaay
vertI;ok.
f) Bernardus BuItcn uit Staphorst van 1-1-1982 tot 1-91989, deze verhuisde naar Renkum.
g) Willem VermelIlen kwam van Zwolle op 1-2-1990 en vertrok
naar Almere-Buiten op 1-9-1993.
h) Joh.s Jan Noot geboren 4-4-1950 te Haarlem kwam vanuit
Kenya hier op 1-5-1994. Hij leidt de school in de Loove
tot op heden. Vóór 1947 werden de protestantse kinderen
gewoon aangenomen aan de R.K. jongens - en meisjes
school.

11) De Heer Jan Swinkels werd op 1-9-1964 bouwhoofd van de
eerste school in Someren-Noord, de Paulusschool.
Ze startte op 1-9-1965 met een groot aantal leerlingen.
Door de nieuwe parochieindeling moesten de Lambertus- en de
Mariaschool veel leerlingen af staan. Noord werd in enkele
.
jaren volgebouwd en het leerlingental steeg zo' snel .dat er 3 jaar
later al een nieuwe school werd geope!ld.
!

12) Dat werd de Petrusschool waar de nog jonge Herman
Janssen als hoofd werd aangesteld. Deze werd 1-8-1965 opgevolgd door Hans Berkers, vanwege ernstige ziekte van Herman
Janssen. Door het overhevelen van leerlingen van de
Lambertus- en Mariaschool werden deze scholen ontvolkt en
namen enige overbodig geworden leerkrachten een baan aan,
aan de nieuwe scholen in Someren-Noord.
13) De kinderen van de kleine zigeunerschool (± 1980,2 lokalen) zijn gaandeweg opgenomen door de Paulusschool.

14) De Petrus en Paulusschool groeiden zo snel dat op 1-8-1975
een derde school werd opgericht: de Sint Jansschool, onder
leiding van de heer Voets, deze zat eerst tot 1980 met ±
200 leerlingen in Klavertje 4 in Noord. Tijdelijk vond St
Jan onderdak in de oude, inmiddels leegstaande "Lambertus"
Door de snel teruglopende leerlingenaanvoer moest cle St. Jan
al na en kele jaren (er waren nog 15 leerlingen) het loodje
leggeIloDe Heer Voets werkt nu aan cle Mariaschool.
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Besluit:

15) Op verzoek van vele ouders werd in 1990 opnieuw een
Openbare School gesticht: "de Ranonkel" aan de Kanaal
straat. De eerste directeur, mijnheer Adriaans maakte op
1-12-1993 plaats voor de Heer Adriaans. De school telde
bij de start in 1990 27 leerlingen, momenteel ± 200.
I

16) De Franciscusschool (B.L.O.) startte, naar ik mij zeker
meen te herinneren in een café-lokaal van het huis van
Toon v.d.Boogaart, vrachtrijder, later geëmigreerd naar
Australië. Directeur was Mijnheer GÖrtz. AI gauw genoeg
, ,n am P.v.d.Krommenakker, gehuwcl met een Somerense onder
wijzeres, Mien Looymans, zijn taak over en resideerde een
tijdlang in de Ruchte. Van 1-5-1961 tot 1-]-1969 zat cle
B.L.O.-school onder de naam Franciscusschool ook in "de
Ruchte".
Met 107 leerlingen onder directeur André Gaassen s,
startte de nieuwe Franciscusschool aan de Acaciaweg op 11-1969. De I-leer Gaassens, geboren Bakelnaar, kwam van
Culemborg. Toen deze op 1-4-1975 met ziekteverlof ging, 60
jaar oud, volgde de Heer H .I-ioeben hem op. Minder begaafde
kinderen voelen zich hier beter thuis vanwege kleinere
klassen, persoonlijke begeleiding, een uitstekende sfeer en
betere, meer aangepaste leermiddelen.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om al deze gegevens te verzamelen. Toch heb ik geen pretenties volledig te zijn
geweest. Mocht U nog aanvullende gegevens hebben aangaande
genoemde scholen, dan houd ik me daalvoor gaarne aanbevolen.

i

A.J .Tinnemans, Speelheuvelstraat 50, 5711 AT Someren,
tel. 491424.

Op de oven zetten
In het Vlaamse Pajottenland (Zuid- West-Brabant)
wordt een meisje gezegd dat ze "op den oven gezet is",
wanneer haar jongere zuster eerder trouwt de zij.
Maurits van Liedekerke is op zoek naar vergelijkbare
gezegden en uitdrukkingen in Nederland.
Wie ken hem daaraan helpen?
M.van Liedekerke,
Leenstraat 37,
1540 Heme, België.

17) Tenslotte nog de L.O .M.-school "cle Halm" aan de Kanaal
straat die op 1-8-1976 werd geopend. De eerste directeur
was de Heer Mart Spee van 1-1-1973 tot 1-8-1976. Toen deze
in 1976 met ziekteverlof ging werd zijn zware taak
overgenomen door de Heer David Verhees die met soortgelijk
ondelwijs zijn sporen al had verdiend. Kind e ren met
moeilijkheden in bepaalde vakken worden hier deskundig
opgeleid tot volledige bekwame staatsburgers.
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