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ONS DORP OP STELTEN.
INHOUD.
De volgende gebeurtenis speelde zich af toen ik een jaar of twaalf was. *
Ons dorp op stelten.

blz. 3

Zomeren, uit de archieven Postels abdij.

blz. 6

Altaren, Broederschappen enz.

blz. 11

Schuurkerk

blz. 12

Geestelijke bedienaren ·

blz. 15

Vrouwke Misère

blz. 20

Annexatie, Someren ,Asten en Lierop

blz.23

,t Is midden in de nacht. Zoals het brave kinderen betaamt, slaap ik al
verschillende uurtjes.
Plotseling ben ik klaar wakker, het is helemaal niet donker in mijn
kamertje. De maan schijnt helder en stuurt haar stralen naar binnen.
Dan hoor ik weer wat me wakker deed schrikken.
Van angst kruip ik helemaal onder de dekens. Staat het hele dorp voor ons
huis of zou dit oorlog kunnen zijn?
Het lawaai klinkt zelfs nog door de dikke dekens, daarom stop ik mijn
vingers in mijn oren. Even kom ik voorzichtig met mijn neus boven de
dekens om weer te luisteren naar die herrie ....
Het is a!sofhele troepen solda)çn met kanonnen en tanks aan ons huis
voorbijtrekken. Stemmen schreeuwen bevelen. Tanks bonken over de
straatkeien .Ons huis schudt en beeft, ik durf niet uit het raam te kijken.
In mijn verbeelding zie ik mannen in uniform met strenge
ondoorgrondelijke gezichten, die hun geweren klaar houden om ieder die
voor een raam zou verschijnen, zo neer te knallen.
't Gekletter en geschreeuw wordt erger wat me weer onder de dekens doet
schieten. Als ik even later voorzichtig weer onder de deken te voorschijn
kom, hoor ik ze achter ons huis doende. Zouden vader en moeder dat nu
niet horen?
In het bed naast het mijne hoor ik mijn zusje rustig ademhalen, dat die kan
blijven slapen?
Zal ik haar wakker maken ? Als ik met haar zou kunnen praten lijkt het
allemaal niet zo eng.
Roepen durf ik niet, bang dat iemand mij zal horen, naar haar toegaan
durf ik ook niet, want om bij haar te komen moet ik langs het raam en dat
doe ik voor geen geld van de wereld.
Het angstzweet breekt me uit, als dit de oorlog is, waar ze me zóveel
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over verteld hebben, kan het morgen met ons allemaal afgelopen zijn.
Ten einde raad laat ik me toch maar het bed uitglijden , kruip onder het
raam door naar de andere kant van de kamer schiet bij mijn zus in bed en
por haar wakker.
Ze wil vragen waarom ze zo vroeg op moet staan maar verschrikt leg ik
mijn hand op haar mond en fluister dat ze niets moet zeggen maar moet
luisteren of zij ook soldaten voorbij hoort trekken.
Samen bespreken we, steeds fluisterend de toestand om tot de conclusie te
komen, kalm in ons bedje te blijven en te wachten op de dingen die komen
gaan.
Zouden het Russen, Duitsers of misschien wel Chinezen zijn ? Zouden het
er veel zijn? Dat moet wel, want de met ijzerbeslagen zolen blijven maar
marcheren.
Zouden we ons over moeten geven of zouden we hulp uit andere landen
krijgen?
Soms schrikken we van een harde knal en vier handen grijpen dan tegelijk
het beddegoed om het over onze oren te trekken.
"Was het maar morgen" zucht ik, en als we niets meer weten te zeggen
vallen we uiteindelijk doodmoe van de spanning in slaap en ik droom dat
hele bendes ons dorp plat schieten en dat ik de enige overlevende ben.
Ik sta moederziel alleen op een door water omgeven eilandje en
daaromheen staan wel honderd soldaten met mitrailleurs en
machinegeweren, die allemaal op mij gericht zijn. Ik weet niet wat te
doen, ik kan geen enkele richting uit.
Ik word wakker als moeder het licht aandoet. Als ik haar zie zeg ik half
slapend: "Mam, hebben die bandieten U ook niet doodgeschoten ?"
Aan het ontbijt hoor ik wat me die nacht zo'n angst bezorgd heeft. De
oplossing van het mysterie?
Ze hebben in ons dorp "getafeld".
Een jongen en een meisje hebben vlak vóór hun trouwdag hun verloving
verbroken en als protest tegen deze handelwijze komen dan de jongelui bij
elkaar, verzamelen alles wat maar lawaai maakt, gaan naar het huis van
het bewuste meisje en maken daar zoveel herrie als ze maar kunnen.
Veel boeren zijn de volgende dag hun karren en paardehamen kwijt maar
4

dat vinden ze niet erg, ze weten waar ze het terug kunnen h~~n. ..
Nu werd me alles duidelijk, 't meeste lawaai hadden natuurlIjk de IjZeren
wielen van de karren op de straatstenen gemaakt. En de stemmen van de
commandanten van het voorbijtrekkende leger die steeds bevelen
schreeuwden waren enkel de stemmen van de jongelui die hard naar elkaar
riepen om zich, boven het lawaai uit, verstaanbaar te maken.

*Met dank aan Mevr. W.v.d.Bogaart :
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Grootte, zegel en naamsafleiding van de heerlijkheid Zomeren.

NAAR DE

ARCHIEVEN VAN POSTEL'S ABDIJ ,
(o~Klimmende tot 1224 en innoudende zeven ~ravuren)
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HELMOND (NederlOlnd),
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Het uitgestrekte Zomeren ligt in Nederland, provincie Noord-Brabant, en
bevat in zijn oppervlakte van ruim 5863 hectaren o.a. de gehuchten Eind
of Einderschoot, Harsel, de Hoeven, Hozen, Slyven, Vlas en Vlerken,
Reeds vóór zes eeuwen wordt in Postel 's archieven van Zomeren
gesproken.
Deze plaatsnaam komt onder verschillende schrijfwijzen voor, In 1212
vindt men Sumeren en Sumrin, in 1242 Summerin, in 1302 Zomeren, in
1502 Zoemeren en in 1559 weer Zomeren.
Vroeger ging men in de schrijfwijze niet al te nauwgezet te werk; dat
blijkt hieruit dat er meermalen in één en dezelfde oorkonde plaats - en
eigennaam met verschillende spelling voorkomt.
Aangaande de oorsprong van het woord Zomeren heeft niet iedereen
dezelfde nening ; enigen menen dat de plaatsna.::'m samengesteld is uit so
of soe water, ma land, en ren grens, dat wil zeggen een plaats grenzend
aan een waterachtige streek ; anderen waaronder de Latijnse
geschiedschrijver J.B.Gramaye {+ 1635) zoeken de verklaring in Seven
moeren, van seuen of seven en bij verkorting seu, van hier Seumoeren en
Seumeren, omdat het riviertje de Aa aldaar uit zeven moeren zijn
oorsprong zou hebben ..
Op de Aa stond, naar een handschrift van 1557, de watermolen van
Vladeracken of bij afkorting Vlerken genoemd.
Dat de inwoners voorheen vele moeren bezaten, getuigt de schepen
Andries SmÏts in 1592, wanneer hij meldt, dat er gemeentegronden
gekocht zijn van de custos (schatbewaarder) van de Sint
Lambertusparochie te Luik.
Jan, hertog van Brabant, verheft de plaats tot een Vrijheid en bepaalt op 2
juli 1301, de zondag na St. Peter en Paulus, dat te Zomeren zeven
schepenen zullen gekozen worden.
De kaart van Zomeren's grensscheiding, door hertog Philips geschonken,
is in een vidimus ( uit het Latijn "wij hebben gezien") van 1484
meegedeeld, Deze en andere voorrechten deden het dorp in bloei en
welvaart klimmen, zodat het destijds wel dertig fraai aangelegde straten
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had, met een inwonertal van wel tienduizend inwoners, terwijl hun
dapperheid en krijgskunde hoog aangeschreven stonden.
Zij voerden, om deze of om andere redenen, vier klimmende leeuwen in
het gemeentewapen aan de linkerkant van de H.Lambertus. Hij heeft een
staf in de rechter en een boek tegen de borst in de linkerhand.
Veel schepenakten van de abdij hebben die voorstelling op rode was al
vanaf 1362, met het omlopend randschrift in Gotische letters:
"SIGILLUM coMMUNE SCABINORUM DE ZOMEREN", dat wil
zeggen "gemeentezegel der schepenen van Zomeren ".
Op die welvaart en bloei kwam een tijd van verval, welke zonder twijfel
kwam door de baldadigheden en de strooptochten van de Gelderschen.
Zo gaf de hertog Karel van Gelder, de 2e october 1506, het dorp prijs aan
afknevelingen en plunderingen.
De zozeer befaamde Maarten van Rossem sloeg Zomeren in 1543 met een
schreeuwende brandschatting.
Het was dus geenszins te verwonderen, dat menigeen Zomeren verliet om
elders een veiliger oord op te zoeken en zo vervielen van lieverlee de
grote herenhuizen..
Die h~r~nhuizingen heetten o.a. de Vladeracken, Edelenburg, Wolfuest,
Witvrouwenberg, Donk, Grimberg en een zevende kasteel wiens naam
onbekend is.
De archieven wijzen nog op de Eynthouts in 1379, op van Eyck, ook in
1379, Wytfliet in 1627, Kessel in 1583 enz.
Eén heerlijkheid behoorde in de XIII eeuw aan het geslacht de Rovere
doch schijnt weldra opgeheven te zijn.
(Henricus de Rovere, heer van Mierlo, komt in 1287 voor; Willem de
Rovere was heer van Lierop, Staken burg en Zomeren, evenals zijn
broeder) .
Het geslacht van Zomeren had de leuze" post fata viresco " en voerde in
het wapenschild een veld van azuur, beladen met drie gouden korenaren,
dat later door Jan van Zomeren Janszoon gevierendeeld is met een
springende martel van sabel op een grond van zilver, en alleen door zijn
stam gebruikt werd.
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LAMBERTUS, PATROON DER KERK
TE ZOMEREN.
Omstreeks 640 ontving de H.Landebertus, gewoonlijk Lambertus
geheten,te Maastricht het levenslicht uit adellijke en vermogende ouders,
die door hun deugden en christelijke levenswandel grote roem .
verwierven.
Van kindsbeen af in de vreze des Heren opgevoed, werd Lambertus
bisschop van Maastricht. Hij doorliep een zeer verdienstelijke loopbaan
voor Christus'kerk en leer, zodat hem de martelaarskroon geschonken
werd. Om zijn heilige dood koos men hem tot patroon van Luik en ook
van menige andere kerk.
Daar het begevingsrecht ( het recht om ambten te benoemen) van de kerk
te Zomeren en een deel van de tienden van dit dorp vroeger aan de
Lambertuskerk van Luik toebehoorde, zal men begrijpen, waarom die
..
heilige tot patroon werd gekozen.
.
In welk jaar deze parochie aan het klooster van Floreffe kwam, vrnden WIJ
nergens aangetekend, toch wordt zij al op 17 december 1212 bij bulle
van Paus Innocentius m , met andere kerken, zoals van Arendonk, Asten,
Mierde enz genoemd aan Wericus I, abt van Floreffe, dat gelegen is bij
Namen (België).
De custos (schatbewaarder) van de kerk van Luik had zijn gedeelte der
tienden als leengoed, en zijn begevingsrecht van Zomeren bij erfrecht,
overgedragen aan Hendricus Kirse, een edelman uit Zomeren.
Deze Henricus schonk in 1224, met toestemming van zijn vrouw Mabilia,
èn tiende èn begevingsrecht aan de kerk van Floreffe ten bate van zijn ziel
en van de zielen van zijn voorgangers.
Deze aalmoes geschiedde ten behoeve van Floreffe's filiaalhuis, te weten
voor de mannen en vrouwen religieuzen van Postel,
Die deswege, als huldeblijk van het leen, ten eeuwigen dage met 's Heren
hemelvaart en met de feestdag van de RH Apostelen Simon en Judas,
zeven Keulse marken min twintig denariën (penningen) aan de custos en
zijn opvolgers moesten betalen.
9

Bij .gebreke van deze betaling moest de abt van Floreffe in de bres
spnngen.
Hugo, bisschop van Luik, bekrachtigt dit alles in tegenwoordigheid van
geloofwaardige getuigen. Het charter werd met het zegel van de
kerkv~ogden en met dat van de custos gesterkt. Zonder dat kon men de
echtheId van de oorkondes betwisten.
V.eIgens dit sierlijk geschreven origineel, was Hugo van Pierrepont 24 jaar
bIsschop van Luik in 1224.
1

h .

doch zonder zegels; naar de schrijfwijze behoren die twee oorkonden ook
tot de XIIlde eeuw.
Vier jaar na de bekrachtiging van het begevingsrecht en van de tienden
door de bisschop Hugo, bevestigt Lambertus, custos en kanunnik der
St.Dionisiusparochie te Luik en officiaal (kerkelijkfunctionaris) van de
kerkvoogd, 's maandags vóór het St.Martinusfeest 1228, de gift van het
gehele recht op Zomerens tienden en op het juspatronaat, die ridd~r
Hendrik Kirse en zijn vrouw Mabilia afgestaan hadden.
Zo kwam dan het begevingsrecht van deze parochie reeds in 1224 aan
Postel, of liever aan Postel's stamabdij Floreffe.
Toen de Postel, omstreeks 1618 van haar moederhuis gescheiden en tot
een zelfstandige abdij verheven werd, kreeg zij ook het volle bestuur over
deze twee zaken.
Ma;u- er werden bezwaren geopperd, mals in 1635 in de pastoorslijst
gemeld wordt.

ALT ARE N , B ROE DE R S eH A P PEN E N Z .

~e kerkvoogd is op het zegel in zittende houding voorgesteld, met de
bIsschopsstaf in de rechter en een geopend boek in de linkerhand.
De cus~os of schatbewaarder van de kerk te Luik is staande, met een
sle~tel In de h~d.(zinnebeeld van zijn officie) afgebeeld.
~~Ide zegels ZIJn In natuurlijke grootte getekend en met uithangende
ZIJ den draden aan het perkament verbonden.
In het archief berusten nog twee perkamenten vidimussen van dit charter
10
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In het jaar 1520 stonden de volgende altaren in deze kerk: o.a. van de H.
Geest,O.L.Vrouw Opdracht in de tempel, H. Kruis, St. Jan Evangelist,
Catharina en Barbara, Matricularia, Jacobus, Maria, Comelius,
Catharina, en het nieuwe altaar van St. Jan.
De kapel te Opstal was een kapel onder de bescherming van de Heilige
Jacobus, hier stond ook het altaar van Maria en Barbara.
Aan enkele altaren, o.a. aan dat van de H. Maagd Maria, H. Antonius, St.
Jan, en het H. Kruis moesten wekelijks drie of vier missen worden
gelezen, waarvoor dan jaarlijks enige vaten rogge werden betaald.
In 1458 begiftigt de priester Rodolfvan Asten met vier vaten rogge het
Maria-altaar.
Op verzoek van Berthold, (ratione juris proprietatis et possessionis)
wettige zoon van Willem van Kessel , wordt de priester Mathias van
Kessel, als opvolger van de overleden Petrus van Eckerbroeck, als laatste
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rector aangesteld van de altaren van de Almachtige God, der HH Maagd
Maria, Catharina, Cornelius, Martinus en Anthonius.
Volgens deze akte, door de priester-notaris Jonathas Schuyten in
Zomeren's kerk opgesteld, werd deze rector 12 mei van dat jaar ingeleid
in tegenwoordigheid van de priester Mathias Hannarts en andere personen.
De vicarus-generaal G.Coeverincx benoemt 12 augustus 1593 , als
opvolger van de overleden Jacobus Daems, de priester Joannes Marcelis
tot rector van de altaren van de H.Maagd, HH. Cornelius en Antonius.
Anna van Baerlo met haar zonen Willem en Jan van Kessel hadden het
begevingsrecht. De inleiding had 6 september 1593 plaats.
Rector Franciscus Jaspers beschrijft 5 april 1610 de vruchten van dit
beneficie.
In de kerkvisitatie van 23 april 1616 worden de altaren van het H.Kruis,
H.Geest, O.L.Vrouw, Jacobus, Antonius, Catharina en van de Elfduizend
Maagden genoemd
De broederschap van de H.Drievuldigheid werd op 3 november 1682 door
de algemeen zaakgelastigde van deze orde, Antonius Dachier verleend. En
met toestemming van de vikaris G.Bassery in de oude schuurkerk
opgerièht, en is met de daaraan geschonken voorrechten op 5 februari
1835, door de vikarus H. den Dubbelden, door bijzondere macht van de
H.Stoel op 28 augustus 1832 hem verleend, naar het nieuwe kerkgebouw
overgebracht.

Schuurkerk
Wij spraken zo even over de schuurkerk, daarover wat meer.
Vroeger stond de St.Lambertuskerk op het gehucht Speelheuvel ;het was
een grote en schone kruiskerk en moet in 1436 gebouwd of hersteld zijn,
daar men dit jaartal op een zijdeur kon lezen.
Ter gelegenheid van de Vrede van Munster in 1648 werden de katholieken
beroofd van hun kerk en van de rijke geestelijke goederen
Daarom richtten de inwoners van Zomeren met andere "plaetsen" buiten
het Statengebied, bij het Kievietsven langs de weg van Zomeren en Weert,
een hulpkerk op.
12

De katholieken getroostten zich die lange weg om de mis te kunnen
bijwonen.
Het was Magdalena, geboren gravin van Egmont, prinses douariëre "tot
Chimay ende van 't Heylich Ryck, vrouwe tot Weert, Nederweert ende
Wessem", die op 16 october 1651 verlof gaf onder Nederweert deze kerk
te bouwen met ene huizing voor de pastoor en voor de koster.
De gebouwen mochten niet worden verkocht, of tot een logement of ander
werelds gebruik gebezigd worden.
Voor dit alles betaalde men een cijns van 2 ~ stuiver.
De gravin liet uit haar heerlijkheid Weert. " bij de respective gerichten en
met de interventie van onsen rentmeester" achttien bunder grond
verkopen, waarvoor de kapel of kerk gebouwd en onderhouden zou
worden.
De tiend dezer bunders plus nog een jaarlijkse rente van 5 stuivers van
elke bunder waren voor deze weldoenster.
Voor dit alles moest de pastoor na de mis de gelovigen aanmanen een
Paternoster en een Ave Maria te bidden voor de prosperityt van de gravin
en haar nakomelingen.
De perkamenten oorkonde, op het kasteel te Weert gegeven, draagt de
eigenhandige ondertekening" Madeleine d'Egmont" . De zegels zijn
verdwenen en het handschrift is zeer versleten.
Na de inval van de Fransen in 1672, opende men weldra te Zomeren een
schuurkerk, die met Statenverlof op 17 februari 1760 vernieuwd en aan de
westzijde met een toren, uitlopend in een kleine spits verrijkt werd.
Zodra de naasting van de oude kerken was toegestaan, namen de
) katholieken van Zomeren hun vorige parochiekerk weer in bezit en bleven
tot 22 april 1800 in hun recht gehandhaafd.
In het jaar 1809 vond de vikaris A.van Alphen het raadzaam met de
hervormden een overeenkomst te treffen en de oude kerk aan hen over te
laten, onder bepaling dat de kerkgoederen gelijkelijk onder hen verdeeld
zouden worden.
De katholieken bouwden in 1829 met behulp van een rijkstoelage van
3500 gulden, op het terrein van de oude schuurkerk ,een fraaie nieuwe
13

kerk met een torentje. Toen de oude kerk naar de hervormden was
overgegaan, gebruikten deze, omdat hun aantal zo gering was, slechts het
kOOL

.

Zij lieten het overige zozeer vervallen, dat de pastoor Sebastl(~nus v~ den
Eynde, met toestemming van de gemeente de toren met de kleIne spIts
voor 1300 gulden aankocht en met de afbraak het klooster van de
Franciscanessen opbouwde.
.
Toen wij in 1892 ditkerkterrein bezochten vonden wij er e~n hoop pUIn.
Ook het kerkhof ligt thans bij de in 1829 gebouwde parochiekerk,
waarbij men in 1870 een sakristie gemaakt heeft.

Door de medewerking van de laatstgenoemde pastoor is de kerk verrijkt
met de beelden van de beroemde beeldhouwer Jan van de Ven uit 's
Hertogenbosch, voorstellende de Zaligmaker met de 12 apostelen, zijnde
de modellen van de prachtige beelden die het koor van de St Jan te 's
Bosch versieren.
Ook een Pieta van dezelfde kunstenaar staat in het zuidelijke zij-altaar.
Nog andere geschenken zijn aan de kerk vermaakt; een verzameling van
schilderijen, taferelen uit het Oude en Nieuwe testament, zij blijven ten
eeuwige dage het sieraad van de pastorij.

GEESTELIJKE BEDIENAREN
DER ST. LAMBERTUSKERK.

De par?chieket'k van Zomere.l
14

(Dorp)

in 1892 .

De volgende bijzonderheden tot aan 1635 zijn grotendeels aan
handschriften ontleend en wel vooral aan een getiteld: Extractum ex
Obituali etc. uit 1140.
Alhoewel deze parochie reeds in 1212 aan de Norbertijnen- abdij van
Floreffe toebehoorde, kunnen wij voor de eerste naam van een pastoor
slechts tot 1339 komen. De pastoors tot 1560 zijn allen uit de abdij van
Floreffe.
1339: Joannes Hargnet, overleden 22 november 1349 . Geboren te
Nijvel.
1471: Paulus Keteler, overleden in 1500.
1474 : In juli wordt bij apostolisch gezag Joannes Peerizifalen tot rector
van het Maria-altaar benoemd. Naar de akte van notaris G. van Diest is de
rector 5 september 1474 ingeleid. Het perkament is bijna helemaal
versleten.
1500: Simon Sampry. Hij was ook kanunnik der St. Peterskerk Leuven
1501: 10 october schrijft Joannes, ojjicians ecclesiamparochialem de
Someren het testament van Gerardus Goswini, waarin legaten vermaakt
worden aan de broederschappen van O.L.V. en van het H Sacrament.
1503: 12 februari schrijft Joannes Bruyen een vidimus waarin hij de
15

oprichting van het broederschap van het H.Sacrament stelt op 10 october
1501 en het gemeente-archief van Lierop noemt 26 januari 1505 Franco
Bruyen ecclesiam parochiaZem de Someren ojficians .
Een nieuw bewijs dat deze pastoors er niet altijd gevestigd waren.
Ant. Bruynx geeft 7 maart 1501 pro ratumfractum 15 gulden aan Sampry.
In 1507 heet Franco Sornynnen ojficians
15 ... ; Petrus Gherinx, geboren te 's Bosch.
15 ... ; Rutger Bellarts'ook Be blaert, alias Havere, uit Floreffe, overleden
1560.
Volgens een schepenakte van 1 september 1533, wordt door de priester
Govart Daems drie gulden aan de broederschap van O.L.Vrouw van
"Meylenen inder kercke van Zoemeren" geschonken; die rente stond op de
Vlercksen watermolen.
Volgens een pouillé (Register waarin de uitgaven, inkomsten er.. andere
bij::nnderheden van de parochie aargetekendwerden ) van 1553 hield
.R. Rellarts er geen residentie.
1560: 8 october Remac1us van Limburg. Hij heet ook magister en
subdiaken.
e
1610~ de 5 april heet Franciscus Jaspers rector aZtaris Praesentationes
Mariae et St. Annae .
1613 : Gulielmus Colen, seculier, was in 1605 kanunnik van St.Jan en
stierf 10 october 1615 aan de pest.;
1615: Gijsbertus van Dystelbergh, kanunnik der Norbertijnen van Berne
(thans is die abdij te Heeswijk gebouwd) , werd 17 october 1615 door de
abt van Floreffe voorgedragen, de 20 e door Zoesius benoemd en de 23 e
october ingeleid. Hij deed afstand en overleed nog in 1615 als pastoor van
Anholt.
1625 : Franciscus van den Eynde, van Lierop, S.T.B. overleed in october
1635. Van den Eynde verklaart in de kerkvisitatie van 23 april 1616, dat
hij 27 jaar oud is en één jaar pastoor van Zomeren is, dat daar 1200
communicanten wonen en niemand van ketterij verdacht wordt.
In veel handschriften ondertekent hij Franciscus Joarmis , doch in de
presentatie van zijn opvolger heet hij Franciscus Joarmis Lemmens, ter

onderscheiding van zijn naam- en tijdgenoot Franciscus van den Eynde die
pastoor van Heeze was.
163.5-1636: Joannes Adriaensen ook Adriani. Na het overlijden van de
vonge pastoor, tekent Joannes du Chesne, abt van Postel, 10 october 1635
te Geldrop de p:esentatiebrief van zijn medebroeder, Adriani tot pastoor.
De gemeente WIlde de kanunnik niet als pastoor hebben en deed zelfs
grove bedreigingen. Daarom smeekte de bisschop Ophovius in een brief
van 23 november, aan de abt, om in deze gevaarlijke dagen, voor de
morele drang te wijken, uit angst dat de pastorie van Zomeren zou
aangeslagen worden. Zoals het acht dagen na de dood van de pastoor in
Nuland ook gebeurd was.
De abt trok de benoeming van Adriani in en presenteerde op 26 juli 1636
op uitdrukkelijk verlangen van de kerkvoogd, Gerardus Verdonck tot
pastoor.
Adriani, 25 mei 1596 te Retie geboren, werd 30 december 1618 te Postel
geprofest, tekent op 30 april 1629 voor superior en in 1633 tot provisor in
'
welke laatste betrekking hij op 3 october 1667 te Postel overleed.
1636-1667. Gerardus Verdonck, deken. Verdonck staat van 1622-1635 als
kapelaan van Mierlo vermeld, vanwaar hij 12 december 1631 door een
~atrouiIle uit Heusden werd weggevoerd, doch te Geldrop voor 25 gulden
mgelost.
Zijn ijver wordt door Ophovius hoog geprezen; op verzoek van de
bisschop stond hij de zieken van Zomeren bij en tekende reeds 19 mei
1636 deservitor van het dorp, terwijl zijn aanstelling tot pastoor 30 juni
. .
en de inleiding op 16 juli volgde.
Ook staat de naam van deze werkzame priester 6 juni 1644 in het
doopregister .vernoemd, en op 22 december 1645 in het trouwregister te
Nunen. De bIsschop vond 10 juli 1636 hem een waardige opvolger voor
het dekenschap van de geleerde A. Wichmans, religieus van de abdij van
Tongerlo.

Verdonc~ leg~e in 1667 de pastorale zorg neer maar behield tot zijn dood
de waardIgh~Id van deken. Het blijft onzeker of hij in Mierlo geboren is,
hoewel de bIsschop hem MierZoensem noemt.
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Hoogstwaarschijnlijk is het de deken-pastoor Verdonck, die in 1646 als
pastoor van Hooidonk onder de naam van Gerard Verdonck voorkomt,
aldaar kon hij veilig in het nonnenklooster verblijven.
1667. Henricus Verschueren ,pastoor tot zijn dood in 1673.
- 4 april '95. Antonius Jacobs, van Deursen. Jacobs, werd in october 1673
tot pastoor benoemd, werd 10 november 1673 door de deken Verdonck
ingeleid en stierf op 4 april 1695.
Nauwelijks was deze 'seculiere priester door de vikaris I.Houbraken
benoemd of Gaillard, abt van Postel, zond zijn kanunnik Fr.
Hoyberghes.. Toen de vicaris de kloosterling weigerde, rees er onenigheid
op tussen hem en de abdij, waarbij zelfs de wereldlijke macht zich
mengde.
Dat de inwoners van Zomeren op de benoeming van de Norbertijn erg
?,,:' ldrangen, bl~:kt uit een verzoekschrift da! met verscheidene
1:1 '1dtekeningeIi versterkt, aan de vikar..s werd opgestr;urd.
I>. verzoeksch:i.ft werd o.a. ondertekend door: Paulill' Huybert,
burgemeester, J.Hoefnaegels, H.Geestmeester, Willem van Otterdijck,
schepen, Peter Jansen van Moorsel, rotmeester en vele anderen.
De vicaris willigde het verzoekschrift niet in en daarom wendden de
inwoners van Zomeren zich op 22 september 1673 tot de internuntius om
de zaak tot een gunstig einde te brengen.
De vicaris schrijft op 1 october uit Antwerpen een Latijnse brief van 4
kantjes aan de internuntius.
Een kwaadwillige tong heeft de vicaris zo om de tuin geleid dat dit
schrijven een samenweefsel van leugens is, men leest er o.a. in dat de
parochie altijd door seculiere priesters is bediend.
Dat de abt voor de eerste keer een van zijn onderdanen voordroeg, terwijl
er hoop was dat de door de Staat aangeslagen kerkgoederen zouden
teruggegeven worden. In dat geval zouden de pastoors hun onderhoud niet
meer hoeven te zoeken in bijdragen van de parochianen. Ten derde bracht
men naar voren dat de leden van de Premonstratense -Orde, waar de
religieuzen van Postel ook behoren, geen herderlijke bedieningen mochten
doen.
Er werd aan de abt een maand uitstel verleend om met grondige akten het
tegenovergestelde te bewijzen.
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Talrijke stukken met doorslaande bewijzen waren binnen de kortste keren
voorhanden.
Ofschoon alle onpartijdige geschiedkenners goed wisten dat de parochie
van Zomeren reeds eeuwen geleden in 1673 aan de Norbertijnen was
geschonken, eerst aan de religieuzen van Floreffe, later aan die van Postel
wilden nochtans enigen die heldere klaarheid niet zien.
In de hoop dat de ogen van deze blinden geopend zouden worden werd het
geschil voorgelegd aan de Raad van Brabant, die zich als "protecteur van
alle geestelijkheyt ende derselver privillegien" deed gelden
Te midden van deze bedrijven werd A.Jacobs op 10 november 1673 als
pastoor ingeleid. Zijn verdedigers spaarden moeite noch kosten ten einde
de Norbertijn te kunnen verwijderen.
Om dit doel te bereiken voerden zij nog aan dat de abdij goederen te
Zomeren aangeslagen waren en het klooster dientengevolge ook geen
recht op de parochie bezat.
Alle redenen werden kort en bondig weerlegd. De eerste pastoors waren
Norbertij~en, doch bij gebrek aan deze kloosterlingen die de volkstaal (de
h~dschriften zeggen de Teutonische) verstonden, zijn intussen seculiere
pnesters voorgedragen door de abt.
Omdat Floreffe in een Waalse provincie ligt, is het geen wonder dat die
religieuzen geen Nederlands kenden. Dit was ook een van de redenen
waarom de bisschoppen van den Bosch aandrongen op Postel's
onafhankelijkheid van Floreffe; in dat geval immers, kon Postel zijn eigen
Nederlandse novicen aannemen die voor de herderlijke dienst gebruikt
konden worden.
wordt vervolgd.
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VROUWKE MISERE.
Vrouwke Misère, zo errem als Job,
bewoonde een schuurke, zo klein als een schop
maar achter dat schuurke, daar zaagde gij staan
een boom mee wel duizend peren eraan.
Van die lekkere zoete, sappige flappe .....
maar ..... iedereeri kwam er wel eens van gappen.

Dat zal gebeuren" zei het ventje, en hij ging.
En lijk als de boom stikvol peren hing
zo hing aan de boom, de morgen daarna,
een bende kwajongens te bengelen, ja.
Met al hun moederkes aan hun benen..... .
maar los kwam er van die bengels geen ene

Eens kwam er een menneke, oud en krom
bij vrouwke Misère aankloppen, om
wat te eten voor zijn lege derm
en vrouwke Misère zei: Erm helpt erm,
onnozele hals, kom gauw ir~ rrJjn huiske,
hier hedde mijn brood, maak maar eerst een kruiskeL
H

"

En vrouwke Misère verzuchtte : "Och, och"
ik ben wel erm, maar ik heb toch genog.
De dieven die zijn hier mijn enigste plaag,
ze stelen mijn peren weg, alle daag.
Ik wou die dieven en lekkerbekken
voor altijd aan mijnen boom laten plekken L

Maar op ene morgeri kwam ........ Pietje de Dood..
hij klopt op de deur en het vrouwke verschoot..
al was ze versleten, errem en oud ....
ze was niet bijzonder met Piete vertrouwd
" Het is tijd" zei Pietje," dus vrouwke Misère
ga gij met me mee, al doede het niet geere !.

"Het is goed", zei vrouwke Misère, wat bleek.
Terwijl ze omhoog in de perenboom keek,
"maar het is er vandaag nogal dorstig weerke
Piet, heb je geen zin in een lekker peerke?
Toe, klim er maar in, ge het ze voor het vatte
Als ik dood ben, komen de jong ze maar jatten!
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En Pietje de Dood, die onnozele hals,
Had trek in dat peerke: ze zagen zo mals,
en sappig en rijp, aanlokkelijk uit ........
Hij klom in de boom .... en bleef plakken aan het fruit.
"Daar hang de gij nu, riep vrouwke Misère,
ge hangt er heel goed, al doe je het niet geere !.

De Dood zat gevangen, de ellende die bleef,
en iedereen die ging buiten de schreef;
de dagen van Noé die kwamen weerom,
omdat de Dood in de perenboom hong
het werd er een wereld vol lol en misère
een kermis vol tobbers, vanwege die peren!

. ' Maar vrouwke Misère vroeg zo aan ons Peer:
"Hoe gaat het met U daarboven, meneer.
"Och, laat me toch los,- ik moet aan de streup"
want heel de wereld die raakt in de kneup.
-"Ge hangt daar veilig , zei vrouwke Misère,
Ik laat jou niet los, want ik leef nog te geere.

Maar ik heb een voorstel; ik laat U weer vrij,
wanneer U mij altijd laat leven"-Nu gij !.
" Akkoord, zei het Pietje, dat neem ik aan
tot het eind van de wereld toe mag U bestaan.!.
En Piet er van door, ... en al hoor je het niet geere,
De DOOD leeft nog altijd en ook de MISÈRE.
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1922.

Annexatie Asten - Lierop.
Blijkens berichten in de pers zullen de gemeenten Asten en Lierop
vereenigd worden. Wij hebben hieromtrent ten raadhuize geïnformeerd en
men deelde ons het volgende mee.
Bij het gemeentebestuur is ingekomen een ontwerp van wet met memorie
van toelichting tot vereeniging van de gemeenten Asten en Lierop.
B.en W. worden uitgenodigd dit ontwerp aan de raad en aan een
commissie uit de mgezetenen voor te leggen. De verkiezing deezer
commissie zal zoo spoedig mogelijk moeten geschieden. Zij moet bestaan
uit zeven ingezetenen buiten den raad om. De commissie behoeft slechts
één keer te vergaderen en haar gevoelens te zeggen omtrent het ontwerp.
Uetzelfde moet de gemeenteraad doen. Het gevoelen van de raad en dat
der commissie wordt vervolgens schriftelijk aan Gedeputeerde Staten
meegedeeld en door dezen aan den Minuister van Binnenlandsche Zaken
ingezonden.
Blijkens het ontwerp zal de vereniging tot stand komen met ingang van 1
januari 1922 en zal de nieuwe gemeente den naam van Asten dragen.
In de memorie van toelichting wordt het volgende gezegd:
De gemeenten Asten en Lierop ten Zuid-Oosten en ten Zuiden van
Ilelmond gelegen, vormen samen een aaneengesloten geheel met een
oppervlakte van 9292 ha. (Asten 6986 en Lierop 2306) en een bevolking
op 31 december 1919 van 5363 inwoners (Asten 4374 en Lierop 991.)
Aard en opvattingen der ingezetenen zijn zoo goed als gelijk. De ligging in
de nabijheid der Peelstreek maakt het zeer wenselijk de gemeente Lierop
te versterken door vereeniging met Asten.
De vereeniging wordt voorgesteld om het algemeen belang, dat verbonden
is aan vereenvoudiging der administraties en besturen, aan de econ~mische
en sociale verzorging der betrokken gemeenten.
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Ook gij, Someren!
Heeft de raad dezer gemeente zich onlangs uitgesproken tegen
vereeniging van Asten, Someren en Lierop tot eene gemeente te zijn, ook
van particuliere zijde wordt - naar wij vernemen - dit voorstel krachtig
tegengewerkt.
Doch ook in Someren voelt men niet veel voor dit idee en verklaarde de
Raad zich er beslist tegen op grond van :
1) Het verschil van aard en karakter van de gem. Someren en Asten
2) Dat de nieuwe gemeente te groot zou worden en daardoor minder goed
te overzien en te beheerschen, terwijl vele ingezetenen te ver van het
centraal punt verwijderd zouden zijn.
3) dat in verband met punt 2 de vrees bestaat, dat Someren te veel als een
uithoek zal behandeld worden.
4) dat de fmancÏt ele lasten door vereeniging met Asten :liet veel
verminderd zouden worden.
5) De Raad handhaafde echter zijn voorstel om Lierop te vereenigen met
~meren.

Peelbelang 1921.

Zoals men weet zal het vroegere postkantoor verbouwd worden tot
ambtswoning voor den burgemeester dezer gemeente. Maandag is met de
verbouwing een aanvang gemaakt.

.
Door het gemeentebestuur worden - in verband met de
Vleeschkeuringswet pogingen aangewend om de oprichting van een
centraal slachthuis voor Asten, Someren en Lierop tot stand te brengen
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