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DE VONDER. 

Heemkundekring "De Vonder" stelt zich tot doel 
mensen die belangstelling hebben voor de eigen woonomgeving met 

elkaar in contact te brengen. Deze doelstelling resulteert onder andere in 
de volgende activiteiten: 

Lezingen en excursies 
Heemkundige bibliotheek 
Werk en studiegroepen 
Verzamelen van heemkundige foto's, documenten e.d. 
Archeologisch en historisch onderzoek over Asten en Someren. 
Uitgave van het blad "De Vonder" 
Behoud van cultuur en monunlenten. 

"De Vonder" is het periodiek van de Heemkundekring Asten-Someren. 
Het is een blad van en voor de leden van "De Vonder". 
De redactie stelt een actieve bijdrage van leden maar ook van niet-leden, 
dan ook zeer op prijs. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
Voorzitter : 
Ria Reynders, .Speelheuvelplein 10, 5711 AR Someren 

Tel. 4944 ll-------Fax 4955 87. 
Secretariaat : 
Thea van Diepenbeek, Tuinstraat 9,5711 AG, Someren 
Tel. 49 1498. 

Penningmeester: 
Geert Strijbosch, Molenstraat 1,5721 ZL, Asten 

Tel. 69 74 50 --------Fax 69 67 67 
Leden: 
Leo van de Brand, Avennelaan 3, 5711 BB, Someren. 
Wim Joosen, Dalkruid 4, 5721 RS, Asten 

Jack Jöris, Notelaar 9, 5721 DK, Asten. 
Anton Schoorlemmer, lepelaar 6, 5711 CL, Someren. 
Ad Smulders, Hoornmanstraat 16, 5711 EZ, Someren 
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DE ROODE LOOP. 

ALLE schrijvers, die in de lSe eeuw over de Meierij geschreven 
hebben zijn het er over eens dat er toen veel armoede is geleden en de 
mensen hard moesten werken om een schamel stuk brood te verdienen. 
Brood en aardappels, dikwijls alleen met een karnemelksaus,hoog- stens 
met raapolie en zelden spek, vlees zowat nooit, was alles wat er werd 
gegeten in die tijd dat Brabant, als generaliteitsland onder de republiek der 
Zeven Provinciën hoorde. 
Maar veel schrijvers weten ook te vertellen, dat het Brabantse volk oerge
zond was, omdat veel ziekten, die in andere streken veel voorkwamen, hier 
totaal onbekend waren. 
De enige kwaal van betekenis, die hier nu en dan heerste, maar dan ook 
wel veel slachtoffers maakte, was de zogenaamde "rode loop", een 
kwaadaardig, besmettelijk soort dysenterie die in het najaar, altijd na de 
oogst, hier en daar uitbrak 
De oorzaak zal wel moeten worden gezocht bij de armoedige levenswijze, 
de overmatige harde arbeid in de hooi- en oogsttijd en daarbij het eten van 
v~èl fruit, vooral pruimen. 
Over de rode loop te Someren in 1779, alsmede over de omvang en de 
bestrijding daarvan geven ons de "resolutieboeken" uit het oude archief 
van de gemeente Someren enig inzicht. 

Alle voorzorgsmaatregelen konden niet verhinderen, dat binnen twee 
maanden 160 mensen aan de rode loop stierven. Toen begon de ziekte in 
hevigheid te minderen maar heeft toch nog enkele maanden geduurd. 
Buiten degenen die overleden waren had nog een groot aantal personen 
ziek te bed gelegen, (460) zodat veel werk bleef liggen .. 
De gemeenteraad van Someren had daarom overleg gepleegd met die van 
Asten en Lierop waar ook de rode loop geheerst had. 
Omdat de dokters van Someren en Asten het druk genoeg hadden met hun 
eigen patiënten, had de raad van Lierop een dokter uit Helmond ontboden, 
wat wel wat duur uitkwam voor Lierop. 
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Daarom besloten de gemeentes van Asten, Someren en Lierop een 
rekest in te dienen bij de landsregering ,om uitstel van 
belastinggelden, die in die tijd héél zwaar waren. Er we:d to.en 
zowat op alles belasting gelegd. De grote onrechtvaardIgheId . 
bestond vooral hierin, dat in het arme Brabant veel meer belastmg 
moest worden betaald dan in het rijke Holland. 
Het groot aantal doden in zo korte tijd en de haast die men had bij 
het begraven, had tot gevolg dat de lijken te dicht bij elkaar l~~en 
en vaak niet diep genoeg werden begraven, wat weer schadehJke 
gevolgen had voor de hygiëne. 

Hier volgen enkele namen uit het dodenregister van 1779: 

7 september Hendrik van Collo 
21 september Kind van Hendrik Bakermans. Kind van Jan 

Kuypers. 
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29 september Hendrik van Helmond. Willem van 
Oosterhout,.Pieter 
Joost van de Vee. Willemijn, weduwe van Adriaan 
Reinders .. Kind van Dirk de Wit. Kind van Peter 
Reinen. Kind van Klaas Jan van Eijk. Etc 

I oktober Kind van Francis van de Laar. Jan Hendrik Weinen. 
6 oktober Kind van Peeter Tielen. Kind van Klaas Verhoisen. 

Anthony Jan Claassen. Jan Hendrik Jan Isbouts. 
Helena, Weduwe van Martinus van Houts. 

11 oktober Heylke Joost Tielen. Jan, kind van Jan van 
Helmond. Nicolaas van Stiphout. Mijntje Ant 
Martens. Francis Jansen. Eiisàöeth, huisvrouw van 
Francis Jansen. 

Op 11 oktober stierven man en vrouw op dezelfde dag. Men kan meerdere 
gevallen vinden van overlijden van man en vrouw kort na elkaar en 
dikwijls van meer personen uit ëën gezin. 
Beh81ve de overledenen waren er nog een groot aantal mensen geweest 
die aan de ziekte geleden hadden zonder er aan te sterven, zoals reeds in 
het begin gezegd is. 
Het is te begrijpen dat de verslagenheid en wanorde heel groot moet zijn 
geweest. Het gemis van zo velen voor het werk en de extra bezigheden, die 
de verzorging van de zieken meebracht, de angst voor besmetting en de 
droefheid over het overlijden van vrienden en bloedverwanten zullen een 
onbeschrijfelijk diepe indruk op de nabestaanden hebben gemaakt. 
Ook voor de bejaarde pastoor van Someren, Andreas Franssen, die al vanaf 
13 januari 1738, dus meer dan 40 jaar, de parochie bestuurd had, moet het 
zwaar geweest zijn op het einde van zijn pastoraat (hij stierf augustus 
1782) zo velen door de dood te zien weggerukt die hij gedoopt had, 
voorbereid op de 1 e H. Communie en in het huwelijk had verbonden. 
(Onder zijn pastoraat werden meer dan 2000 kinderen gedoopt). 

.. :.~ . .' .. ~ 

6 

Over Lierop bestaan er niet zo'n uitvoerige gegevens als over 

Someren. 
Behalve de reeds meegedeelde bijzonderheden over de 
gemeenterekening zijn alleen de namen uit het doodboek bekend. 

Hier volgt een uittreksel daarvan: 
17 september Francijn van Bree 
4 oktober Catharina van der Poelen . 
7 oktober Jenneken Joosten van Eijk. Kind van FranCIS 

Vlemminx. 
Hilleken van den Otterdijk. Pitemel van de Vorst, 
vrouw van Jan van Eijk. 

10 oktober Kind van Francis Grinsven. Kind van Peter 
Wijnants. 

11 Oktober Elske van Zoest. Jenneke Waarenburg. Nelleke 
Frederi, Nelleke Verspoelen. Kind van Jan van 
Eyk Nelleke van den Otterdijk. Mieke van den 

Otterdijk. Enz. 

Naar aanleiding van dit artikel deelde een belangstellende lezer uit 

Lierop de volgende bijzonderheid mee: . 
Toen de "rode loop" op zijn ergst was, kwam e~n mwo~e~ van 
Asten over de weg, die naar Otterdijk gaat. Een jong meISje, dat 
daar langs de weg aan het werk was, schrok daar zo erg v~, d~t 
zij ook de gevreesde ziekte kreeg. Heel het gehucht Otterdijk stl.:rf 
uit, op een oud vrouwtje na dat toen nog zei: "Als het er maar bij 

blijft". 
Dit gezegde doet nog steeds opgang. 

Uit het boek van J.Cunen , archivaris, Inventaris van het archief der gemeente 

Someren .. 
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L lED V A N AST E N. 

Schon is het in Aste, het durp van m'n dromen 
't Schonste van al Brabantse durpen die ik ken 

Ik zou er zo gere m'n heel leven wonen 
M'n hart popent zo dik k'r aan denk. 

Refrein. 
Aste, met z'nen grote torre 

En z'n schon hei overal 
Aste met z'n brave mensen 

Aste, Aste, bovenal. 

As ge van de sluis halfweg zijt gekomme. 
Dan zie d'al vur oe den schitterende Dom. 
Parel van Peelland, z'n kerken en torrens. 

Wijzend na Aste al wijd rondalom. 

Refrein. 
't Mertplein lig t veur oe, 'n feest veur ouw ogen. 

't Groen van de beum en 't grijs van de weg. 
't Goud van de zon en 't wit van de wolken. 

't Is allernol 'n schilderij, wa 'k oe zeg. 

Refrein 
Ons Lieve Vrouwke wit ok wor 't goe is. 
Want ze koos zelf daar d'r eigenste stee. 

In Keskesburnke daar kwam ze ok wonen. 
't Kleinste keind van Ommel wit wor die stee. 

Refrein 
Ik hauw zo van Aste, van 't durp van m'n dromen 

't Schonste van al Brabantse durpen die ik ken 
ik hauw van die mensen, de huizen en de bomen. 

M'n hart dè popelt zo dik as 'k er ben 
Onbekend dichter. 8 

VROEGMIDDELEEUWSE 
HA N DM 0 L E N ST EEN UI T L IER 0 P. 

door Nico Arts. 

Omstreeks 1970 werd bij de bouw van een stal bij het gehucht 
Boomen nabij Lierop een grote platte ronde steen gevonden._De 
steen werd gevonden door de familie van Asten die het voorwerp 
nog steeds in bezit heeft. De vondst schijnt gemeld te zijn aan 
Gerrit Beex, destijds provinciaal archeoloog van Noord-Brabant. 
Deze melding is echter niet terechtgekomen in Archis (het 
Archeologisch Informatie Systeem van de Rijksdienst voor het 
oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort). 
Althans: in een recent archeologisch overzicht van de gemeente 
Someren wordt de vondst niet genoemd. 
Op zoek naar nadere informatie en voor documentatie is de steen 
in januari 1999 door de in Lierop wonende Johan Otten (journalist 
van het Eindhovens Dagblad) in het kantoor van de gemeentelijke 
archeologie van Eindhoven afgeleverd. Daar is de steen 
beschreven, getekend en gefotografeerd ... 

Vervolgens is de vondst weer afgeleverd bij de eigenaar en is de 
melding alsnog verzonden naar Archis. 
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De steen is het bovenste gedeelte van een handmolen. De diameter varieert 
tussen 36 en 37 cm., de dikte bedraagt maximaal 97 mmo In het midden 
bevindt zich een gat van 85 tot 113 mmo waardoor het gemalengraan in de 
handmolen werd gedaan. Er bevindt zich nog een tweede gat in de steen 
(zie tekening). Dit gat diende voor de handgreep van deze molen, waarmee 
de steen kon worden rondgedraaid. 
De steen is gemaakt van tefriet, een poreus vulkanisch gesteente dat 
afkomstig is uit de omgeving van Mayen (Eifel Duitsland). Deze 
handmolensteen is kenmerkend voor de vroege middeleeuwen, 
waarschijnlijk de Karolingische tijd (ca. 750-900). 
De Lieropse vondst is overigens eeri voor onze regio goed geconserveerde 
molensteen en voor zover bekend de enige van deze kwaliteit. 
Elders worden veelal slechts fragmenten gevonden in de vorm van vrijwel 
onherkenbare, door vorst en wortels gespleten brokken. 
Bovendien is dit exemplaar erg dik wat er op wijst dat deze steen bepaald 
niet versleten is en dus niet veel gebruikt zal zijn. ' 
Elders zijn deze dergelijke stenen uitsluitend bekend vaii nederzettingen. 
Daardoor is het aannemelijk dat zich op de' vindplaats dè overblijfselen 
van ~en vroegmiddeleeuwse nederzetting in de bodem bevinden. Deze is 
overigens wel deels vergraven door de bouw van de stal omstreeks 1970. 

Literatuur R.Berkvens en A.Smulders: Een inventarisatie van het 
archeologischbodemarchief in Someren, Someren -Eind, Someren-Heide en Lierop. 
Ongepupliceerd rapport Asten ( Stichting Archeologisch Semenwerkingsverband 
Helmond )1997. H.Kars , Early Mediaval Dorestad, an archeol-Ppertlogical study part I 
General lntroduction. The Tephrite Quems. Berichten van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoekjrg. 32 (1982) blz. 147-168. 
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OPBRENGSTEN VOOR POSTEL. 

DW ANGMOLENS EN HUN EIGENSCHAPPEN. 

WILLEM, heer van 
Stakenburg gaf in 1266 
zijn molen aan Postel. 
De oudste en ongeschon
den akte over een wind
molen te Someren dag
tekent van het St.Andre
asfeest in 1302. 
In deze akte geeft her
tog Jan toestemming 
aan Postel, om een wind
molen te plaatsen op 
een plaats die de religi
euzen verkiezen. Zij 
moeten daarvoor jaar
lijks en ten eeuwigen 
dage aan de hertog en 
zijn opvolgers vier 
vaten rogge betalen. 
Niemand mocht in die 

I~ 

tijd zonder vergunning van Postel een windmolen oprichten. 
En het was dan dat ook geen wonder, dat men zo dringend het 
recht op de " banael of dwanckmolens" liet gelden, want aan die 
molens waren veel voordelen verbonden. 
Tot die voordelen behoorden o.a. dat men zonder toestemming van 
de eigenaar geen ban- of dwangmolen mocht oprichten. 
Dat de ingezetenen van een of meer dorpen hun koren op zulke 
molens moesten laten malen of men kreeg een zware geldboete, 
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verbeurdverklaring van het gemaal en men kreeg het ongenoegen van de 
hertogen. 

Voor die molens moest de eigenaar een behoorlijke belasting aan de vorst 
betalen. Ook voor de bakovens moest men aan de eigenaar van banrnolens 
betalen. De kring, waarin de dorpen lagen die aan zulke molen verbonden 
waren heette BAN en de molens dus BANMOLENS 

In 1551 werd Postel's molen aangeslagen in de algemene belasting van 
Someren. Twee jaar later liet het klooster zijn banrecht gelden, toen in 
1553 een molen gebouwd werd die zeer nadelig was voor die van Postel. 
Welke hier de vereisten waren, melden de oorkonden niet; maar de 
watermolen op VLERCKEN, die in 1557 aan Jan van Kessel behoorde 
~erd volgens de schepenakte van 2 oktober 1559 aan Postel verkocht. 'Op 
dIe molen stond een rente voor een broederschap in Someren. 

Naar een akte van 25 oktober 1612, bezat het klooster te Postel een wind
en watermolen; toen de laatste min of meer versleten was richtten de 
religieuzen een rosmolen (1) op, die samen voor de herto~ 10 vaten rogge 
opbrachten. Die rogge werd aan de rentmeester betaald, volgens een 
rekenboek uit 1630-1636. 
Even nog iets wat de twee molens jaarlijks opbrachten. 

In 1627, 48 vaten rogge 01576 gulden. 
Van 1630 tot 1636 12 gulden en 58 vaten. 
In 1638 12 gulden en 50 vaten. 

Een derde handschrift meldt 48 mud , 40 pond was, 12 hoenders, 6 gulden 
en 12 gulden.. 

Tijdens de 1 r en 1 ft eeuw bracht dit een gemiddeld inkomen op van 490 
gulden.Een mooi bedrag voor die tijd 

(1 )Molen die noch door water, wind of stoom, maar door een blind of 
geblinddoekt paard of ros wordt voortbewogen .. 
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VIER HOEVEN, GROOTTE EN 

OPBRENGSTEN VOOR POSTEL. 

Na verloop van tijd hadden de 4 hoeven een grote uitgestrektheid 
gekregen; zij heetten: TEN RODE, DE HOFSTAD, GROOT EN 
KLEIN AKKERBROEK en behoorden reeds in 1551 aan Postel 
toe. 
GROOT AKKERBROEK heette vroeger ECKERBROEK. Een 
Willem Eckerbroec was reeds in 1350 schepen te Someren en in 
1362 een Dybout van den Eckerbroec. 
Dat die aloude en voorname familie menig gift aan de kerk 
overmaakte getuigen verscheidene schepenakten; in 1480 heetten 
Dirk en Jan heeren van Eckerbroec. 
De hoeve "t groet goet ten Eckerbroec " werd 22 november 1413 
door de overste Jan van Eycke verpacht voor 22 mud rogge, 8 mud 
gerst, 2 have en 28 gulden voorlijf. 
Wij vinden de volgende percelen van deze hoeve met hun grootte 

Papenbroek groot 4lopens en 33 roeden 
Willemsakker groot 1 lopen en 1 roeden 
Huurkens groot 1 lopen en 6 roeden 
Klein Hofstad groot 3 lopen en 32 roeden 
Baeles groot 1 lopen en 2 roeden 
Respe groot 0 lopen en 38 roeden etc. etc. 

Verder nog ander bouw- en weiland, die geen bijzondere naam 
kregen. 
"Kle,in Akkerbroek" is uit de vorige hoeve ontstaan die uiteindelijk 
te groot werd en dan in tweeen gesplitst werd. 
Onder de huurder Antoon Jan Willems had De Hofstad 16 maart 
1622,- volgens het verslag van Postel's sekretaris: 
2 beste paard~n, 1 paar zwarte ossen, ( 3 ossen in 1648) 4' koeien, 
(9 in 1648) , 6ledige runderen (9 in 1648 en 4 kalveren) en 1 
kudde schapen, bestaande in 1648 uit 80 stuks. 
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In het jaar 1700 bracht De Hofstad 296 gulden op. 
De gemiddelde opbrengst van de 4 hoeven bedroeg in de 16e en 17e eeuw 
890 gulden, deze som met de tienden en molens bedroeg dan 3580 gulden 

Hiermee hebben wij het voornaamste over Someren uit het archief van 
Postel 's abdij meegedeeld, en wij eindigen dus met de hoop dat later een 
andere hand, de pen zal opnemen om met hulp van de oorkonde
verzameling, een volledigere geschiedenis van deze aanzienlijke gemeente 
Someren te schrijven. 

Uit de archieven van Postels abdij door Th.Ign Welvaarts, prior van de 
abdij Postel-Molle 1892. 

HEEMKAMP 1999 DIT JAAR IN BOEKEL. 

IN BOEKEL BIJ SINT AACHTEN KAANDE IDL WA . , 
VERWAACHTEN' 

De Heemkundekring " Sint Achten op Boeckel" is uitgenodigd om in 
samenwerking met de commissie "Brabantse Heemdagen" voor het jaar 
1999, de 51 e Brabantse Heemdagen te organiseren. 
Deze dagen zullen worden gehouden van 11 tot 14 augustus en het ) 
programma belooft een afwisselend en interessant verblijf. 
Men kan met tent of caravan komen, men kan bij een gastgezin geplaatst ) 
worden of men kan de nacht in de Blokhut doorbrengen. 
De dagen worden gevuld met het verkennen van de omgeving, men kan 

aan de fietstochten meedoen. 
Ook is in vervolg op het succes van vorig jaar besloten om weer 2 
workshops te organiseren, op Donderdag zal deze gaan over" Het 
Brabants verleden op de kaart van de toekomst" door drs. Joost 
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Michels. en op vrijdag omvat het" Gebruiken en gewoonten 
rondom de levensloop: geboorte, huwelijk en dood "door drs. 
Ineke Strouken. 
De avonden worden doorgebracht met muziek en voordracht, de 
Bram van Brabant zal ook dit jaar weer in de avondprogramma's 
worden opgenomen. 
Fietsen kunnen ook daar gehuurd worden. 
De kosten "all in" bedragen /175,-
Verdere informatie wordt U gaarne verstrekt bij het secretariaat. 

NI E UW S U I T DEK RIN GEN. 
Regio-bijeenkomst van Brabants Heem 

I)De heemkundekring "Helmond Peelland "heeft een nieuwe 
voorzitter gekregen in de persoon van Hans Kuypers, 
Helmonder van geboorte, woonachtig in Aarle- Rixtel. Hij is de 
opvolger van Henk van Laarhoven. 

2) Bij de Heemkundekring "Barthold van Heesel" uit Aarle-Rixtel 
die ongeveer 250 leden telt, zijn twee bestuursleden afgetreden, 
waaronder de secretaris. Er wordt nog gezocht naar opvolgers. 
Verder wordt gemeld dat begonnen is met archeologische 
opgravingen op een bedreigd terrein nabij de oude toren in Beek 
en Donk. 

3) Bij Heemkundekring "De Vonder" is het bestuur juist 
uitgebreid. De 

heren Leo van de Brand en Anton Schoorlemmer zullen als 
bestuursleden onze kring versterken. 
Ook wordt er overleg gepleegd met de gemeente i.v.m. 
een eigen Heemhuis. 

De volgende regio-bijeenkomst zal worden gehouden bij kring" 
De Vonder" in Asten-Someren. De datum staat nog niet vast maar 
zal ergens medio oktober komen te liggen 
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WIE ???? WAT ???? WAAR ???? 
-..... " ;~:.:' 

. ' , 

.: 

" . ' . 
.. . ' .. 

Bovenstaande afbeelding toont het kasteel Baerlo te Someren. 

De redactie van dit blad blijft ondanks nijvere onderzoeken nog met enkele 
moeilijke vragen zitten. 
Daarom roept zij de hulp van onze lezers in. 

Wie bewoonde dit kasteel of door wie werd het gebouwd ?? 

Wat was de functie van dit gebouw??? 

Waar heeft dit kasteel gestaan ??? 

Oplossingen graag naar de redactie, zelfs met een of twee antwoorden is de 
redactie tevreden en wordt met een aardige attentie beloond 
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Ingezonden mededeling 

De "ZillD" van Woensdag geeft onderstaand bericht 
uit Asten: 

Zondagavond bracht een zekere C, die te veel aan Bachus geofferd 
had en door enige opgeschoten jongens geplaagd en gesard werd, 
aan een van de jongens een snee met een mes toe, zodat de knaap 
geneeskundig behandeld moest worden. 
Door de politie is proces-verbaal opgemaakt. 
Naar aanleiding van dit bericht verzoek ik U er op te wijzen, dat 
het niet de bedoeling van C.was iemand te mishandelen, doch 
alleen maar schrik aan te jagen. 
Omdat de belhamels telkens terugkwamen en al maar door bleven 
sarren en schelden" raakte C. zodanig in drift, dat hij met een mes 
zwaaide en daarbij ongelukkigerwijze een der jongens geraakt 
heeft .. 
Het is iedereen bekend dat genoemde C. niet vechtlustig of lastig, 
doch steeds opgeruimd en vol grappen is. 
Doch ook hier, evenals op veel dorpen, is de jeugd en vooral de 
meer opgeschoten jeugd, die 's Zondags weinig meer te doen heeft 
dan op straat te slenteren, steeds meer geneigd baldadigheden uit te 
halen en anderen lastig te vallen. 

Zou een Patronaat of Jongelingenvereniging in deze niet veel 
goeds kunnen doen .. ???? 

De Zuid 1920. 
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REGIONALE CULTUREN 

IN DE ZEVENTIENDE -EEUWSE NEDERLANDSE 
REPUBLIEK. 

Studiedag over regionale cultuur en regionale identiteit in de zeventiende
eeuwse Nederlanden. 

Vrijdag 27 augustus 1999 in de Aula van de Katholieke Universiteit in 
Tilburg. 

Met de Europese integratie voor de deur is het begrip "regio" in de 
belangstelling komen te staan. 
Nederlandse regio en provincies hebben een lange geschiedenis. In de 
zeventiende eeuw hadden de verschillende regio en gewesten weinig met 
elkaar gemeen. 
In zijn "NEDERLANDSE BESCHAVING IN DE 
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ZEVENTIENDE EEUW" omschreef de cultuurhistoricus Johan 
Huizinga het als volgt: 

De Hollander en de Zeeuw kenden niet veel van al die oostelijke 
en noordelijke neven. Friesland stond hen wellicht nog het naast. 

Op deze studiedag wordt gezocht naar verbanden tussen de 
zeventiende-eeuwse regio. 
De Zuidelijke Nederlanden blijven daarbij niet buiten 
beschouwing. 

Informatie bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, 
Lucasbolwerk 11,3512 EH, Utrecht 

Aanvulling: bij het artikel in "De Vonder" " 5e jaargang nr. 1" De 
geschiedenis van de Hervormde en de Gereformeerde gemeente" 
door mevr. M. Kooistra- Kruyf . 
De naam van de huidige dominee moest nog worden vermeld. Dit 

is de Weledele Heer P. Wijkhuizen. 
/ ,-
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OP GRA VI N GE N INS 0 ME REN. 

Al vele jaren worden op Waterdael in de gemeente Someren opgravingen 
gedaan. Ik vermoed dat het de leden van de heemkundekring zal 
interesseren, hoe en waarom het begonnen is en wat er tot op heden is 
gevonden. 
Zo'n 8 à 9 jaar geleden begon men met het wegenplan van de nieuwe wijk 
Waterdael. Bij het ontgraven ontdekt J os van der Weerden, toenmalig lid 
van onze kring en amateur-archeoloog de contouren van kringgraf
greppels, cirkelvormige afgravingen rondom een depot van een 
crematiegraf. ' 
Hij meldde deze vondst bij de provinciale archeoloog, de heer Verwers en 
dit had tot gevolg dat men verdere onderzoekingen ging doen, deze 
werden al snel overgenomen door het Instituut voor Pré- en Protohistorie 
van de universiteit van Amsterdam, dat onder leiding kwam te staan van 
Nico Roymans en onder de dagelijkse leiding van Fokko Kortlang. 
Bijna een heel grafveld werd toen blootgelegd, wat bestond uit zo'n 180 
crematieplaatsen. De meeste van deze kringgrafgreppels hadden een 
openi1lg aan de voorzijde, er waren enkele vierkante greppels en enkele 
langbedden, waarvan één met een lengte van zo'n 140 mr. 

... 
· ·Ä 
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• Someren • • 
• • 

daartussen een dijkvormige verhoging, allen komen uit de vroege 
ijzertijd, zo'n 600 jaar voor Christus. 
Een leuke bijkomstigheid is dat deze langbedden de naam kregen 
van "Type Someren. " 

Over het hele terrein vond men sporen van bewoning, bestaande 
uit: waterputten en paalgaten ven huizen, zowel uit de ijzertijd als 
uit de vroege Romeinse middeleeuwen, Karolingische als volle 
middeleeuwen. 
In één van de langbedgreppels bevond zich een humanisatiegraf 
uit de Romeinse tijd met als bijgave een zwaard, een mes, een 
schaar, een scheermes en een amfora. Het is hoogstwaarschijnlijk 
een graf van een inheemse man die in Romeinse dienst was. Hij 
was in een boomkist begraven. 
Uit de vele waterputten als ook uit de paalgaten van de woningen 

kwamen massa's scherven. Uit de vorm van de woningen zowel 
als van de scherven kon men de tijd van bewoning vaststellen. 
Terwijl men tevens kon concluderen met welke streken deze 
mensen contact onderhielden, b.v. Elmt, de Ardennen en Limburg. 
Sedert kort is men met een nieuw onderzoek begonnen in de 
omgeving van het woonwagenkamp en men vermoedt dat de hele 
strook tussen het dal van de Aa en de Boerenkamplaan tot aan 
Someren-Eind, in de Middeleeuwen bewoond was. 
In de 12e eeuw heeft men de bewoning hier opgegeven en is men 
naar het huidige centrum vertrokken 
Het voormalig terrein werd bouwland en door de bemesting uit de 
potstal is hier een laag esgrond afgezet van 80 cm. tot 1 meter, 
welke de sporen zowel uit de prehistorie als uit de middeleeuwen 
beschermd heeft. 
Dit was dan de geschiedenis van de opgravingen in een notendop. 
Voor de geïnteresseerde lezer kan ik het boek "Een en al zand " 
van Nico Roymans en Frans Theeuws aanbevelen. Aanwezig in de 
bibliotheek. 

Someren, Ad Smulders. 
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M 0 N U MEN TEN DAG 1999. 

In verband met Open Monumentendag op 11 september 1999 gaat 
Heemkundekring " De Vonder" samen met de gemeente Someren een 
fietstocht organiseren. 
Deze zal ons leiden langs verschillende beschermde Gemeentelijke 
monumenten als wel langs de 13 beschermde Rijksmonumenten. 
Te zijner tijd zult U daarover nog nader geïnformeerd worden. 
Hieronder alvast een lijst van de desbetreffende onderwerpen. 

Overzicht van de 13 beschermde Rijksmonumenten:. 
Al jaren geleden aangewezen: 
1) Offermanstraat 1 - kerk H .. Naam Jezus. 
2) ~erkstraat 16 - vier delen van het interieur. 
3) Einhoutsestraat 12 - molen. 
4) Kerkstraat 31 - molen. 
5) Boomen 14 - boerderij. 
6) Laan ten Boomen 37 - boerderij 
7) Laan ten Boomen 38 - boerderij. 

Sinds maart 1999 zijn door de Staatssecretaris van O.C. en W. 
aangewezen: 

8) Laan ten Boomen 30 - boerderij 
9) Laan ten Boomen 31 - boerderij 
10) Van Dongenstraat 2 - vroeger patronaatsgebouw. 
11) Speelheuvelstraat 2 - herenhuis ("Broos"). 
12) Speelheuvelplein 6 - Ned Hervormde kerk. 
13) Kanaaldijk Zuid - Brug Half 12. 
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OVERZICHT VAN DE 48 OBJECTEN DIE ZIJN A 
ANGEWEZEN TOT BESCHERMDE GEMEENTELIJKE 
MONUMENTEN. 
1) Boerenkamplaan 
2) Boerenkamplaan 57 
3) Boerenkamplaan 69 
4) Brink 1 
5) Coöperatiestraat 
6) Einhoutsestraat 8 
7) Floreffestraat 
8) Haagdoomweg 23 

bedrij fsruimte. 
9) Heesvenstraat 22 
10) Heikomstraat 2 
11) Herselseweg 
12) Kanaaldijk Noord 
13) Kanaaldijk Zuid 63 
14) Kanaaldijk Zuid 70 
15) Kerkendijk 
16) Kerkendijk 
17) Kerkendijk 
18) Kerkendijk 81 
19) Kerkendijk 84 
20) Kerkendijk 97 
21) Kerkenhuis 5 
22) Kerkstraat 
23) Kerkstraat 14 
24) Kerkstraat 16 
preekstoel 
25) Kerkstraat 26 
26) Kerkstraat 28 
stoomzui velfabriek. 
27) Laan ten Roode 
28) Landbouwstraat 5 
29) Landbouwstraat 7 
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- kapel St. J osef. 
- boerderij. 
- woonhuis 
- woonhuis 
- kapel. 
- boerderij. 
- Mariakapel. 
- woonhuis en 

- boerderij. 
- boerderij. 
- Mariakapel. 
- oorlogsmonument. 
- woonhuis 
- woonhuis. 

- grenspaal 
- veldkapel. 
- wegkruis. 
- school. 
- boerderij 
- kerk. 
- boerderij. 
- H.Hartbeeld. 
- pastorie. 
- kerk incl . biecht en 

- vroegere dir. woning. 
- vroegere 

- kapel. 
- gemeenschapshuis. 
- boerderij. 



30) Langendijk 22 
31) van Lieshoutstraat 
32) Molestraat 
33) Nachtegaallaan 
34) Nieuwendijk 
35) Nieuwendijk 26 
36) Nieuwendijk 37 
37) Offennanstraat 
38) Offennanstraat 
39) Offennanstraat 3 
40) Offennanstraat 10 
41) Offennanstttraat 26 
42) Otterdijkseweg 3 
43) Provincialeweg 
44) Speelheuvelstraat 
45) Vaarselstraat 41 
46) Vaarselstraat 62 
47) Verhagenstraat 18 
48) ... Zandstraat 44 

- boerderij. 
- graf fam. Sonnemans .. 
- bibliotheek ,2 woonhuizen. 
- graf fam. Lamm. 
- 2 kruizen,fam.v.d. Heijden. 
- woonhuis. 
- pastorie. 
- H.Hartbeeld 
- graf Pastoor v.Dongen. 

- pastorie. 
- gemeenschapshuis. 
- woonhuis. 
- boerderij. 
- hoenderboom. 
- politiebureau. 
- boerderij. 
- boerderij. 
- boerderij. 
- boerderij. 
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HEKSENPROCESSEN. 

In 1595 woedde de heksenziekte in MIERLOO Het begon met de 
maerte (dienstmaagd) van de pastoor, die de heer van het dorp had 
betoverd, door hem peren te geven en een kind ziek had gemaakt 
door het te liefkozen. De ongelukkige bekende. Vijf en twintig jaar 
geleden had zij een leugen bevestigd met de woorden "dat zij de 
duivel lijf en ziel overgaf'; sinds die dag had de duivel altijd 
geprobeerd haar te bekoren en nu vóór 8 jaar, toen ze in den 
Bosch bij de bisschop diende, had ze een verbond met hem ge
sloten. Tijdens de marteling drong de pijn haar om weer namen 
van andere heksen te noemen, heksen uit den Bosch, waannee ze 
op het Sint Janskerkhofhad gedanst en heksen uit de omgeving. 
Van Mierloo sloeg de ziekte over naar Lierop en Asten. 
Alle gevangenen moesten de waterproef afleggen en werden alleen 
met een hemd gekleed, terwijl hun voeten en handen kruiselings 
waren samen gebonden, bij de waterkant neergelegd en er toen 
zij delings ingestoten. Ze sloegen terstond om en dreven op hun 
rug. Zonneklaar was nu bewezen, dat ze heksen waren; want een 
ver-bond met de duivel maakt de mens de helft lichter. De enige 
vrouw die zonk, werd opgehaald en terstond vrijgelaten en zelfs 
schadeloos gesteld. Vijftien werden er verbrand, zij die berouw 
toonden werden vooraf gewurgd. Een stierf aan de pijniging tot in 
de dood haar onschuld volhoudend. 
De heer van Lierop - wiens hebzucht groter was dan zijn geloof -
liet ook sommigen voor klinkend geld "composeren" d.i. geding en 
straf afkopen 
In hoofdtrekken bekenden zij allemaal hetzelfde. Eén van de 
duivels bezocht haar vaak, hij was gewoonlijk in het zwart gekleed 
met een gepluimde hoed en droeg een fraaie naam: Barlebos, 
Belzebuth, Eenhoorn, Croeshaen, Lucifer en Reynau heetten die 
"vianden", ze beloofden hen veel geld en goed van deze wereld " 
maer hebben het haer nijet gegeven" Natuurlijk moesten ze God 
verloochenen, en werd hen het Chrisma van het voorhoofd 
genomen en dat deed geen pijn 
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De duivels voerden hen ten dans: in het Oude Goor, te MierloO, te Marsel, 
bij de molen van Lierop, bij het Cromven te Asten of in het 
huis van de pastoor te Helmond. 
De duivels leerden hen ook heksenzalf maken en daarmee wreven ze zich 
in en vlogen dan door de lucht, naar de heksensabbat. Soms reden ze ook 
op zwarte paarden" leech over die heyde ". 
De heksen bekenden mensen en vee gedood te hebben, door hen haren in 
het lichaam te toveren met de woorden "dat u den duivel dit in het lijf! 
vuere". Ze hadden echter geen macht over iemand die hen iets gegeven 
had "om Gods wil : . Wie dat echter achter-wege liet die moest er aan 
geloven, want ze vergolden het liefst kwaad met goed. 
Ze kenden ook een gebedeke van toverij, dat zij de gevangen-bewaarder 
leerden, die zei het voor schout en schepenen op: 

'sMorgens als ik opsta, 
in mijnen groenen gordel dat ik ga, 

hooch leech berg, dae~ 
bies, bout, so menich fout, 

door dat wilt wout 
Het vers was nog niet ten einde maar de gevangenbewaarder durfde niet 
verder te gaan " om niemant te scandaliseeren en 
datter in gelegen is groot perijekel " 

Uit het Noord-Brabants sagenboek van J> R> W>Sinninghe 

SMAADLIED. 

Toen in 1911 de Boerendochterschool te Lierop werd gesticht, 
kwamen er veel kinderen van buiten Lierop naar deze school. 
Van rivaliteit tussen de meisjes uit Lierop en die van de andere 
dorpen was toen sprake, die in scheldkiedjes tot uiting kwam. 

LIEROP, LIEROP LEURP, 
'T IS ZO'N ERM DEURP, 

DE HUIZE ZIJN V AN STROOI GEMAAKT, 
DE KERK IS VAN PLANKE, 

EN AS GE DE MENSE GOED BEKIEKT, 
DAN IS DE HELFT MANKE 

Maar de Lieropse meisjes hadden hun weerwoord klaar: 

DE SUMMERSE BOKKE , 
DIE KOMME HIER SLOKKE, 

HA VER EN MEEL, 
EN DURUM KIEKE ZE ALLEMêL SKEL. 

Uit Lierop 825. 

.. 
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Dit houdt in dat de nieuwe regeling voorziet in een bedrag van 150,- per 
gezin. Daarmee vervalt de regeling per persoon. 
Aanvankelijk was het berstuur van mening dat in het kader van de 
financiering van het heemhuis een contributieverhoging noodzakelijk was. 
Het bestuur is namelijk van mening dat de daarvoor bestemde financiën 
elders vandaan moeten komen. 

Het idee om een persoonlijke contributie om te bouwen tot een 
gezinscontributie is ingegeven door het feit dat daarmee ook jeugdleden 
worden aangetrokken. 

Voor zover U nog geen gebruik maakt van de mogelijkheid de contributie 
automatisch te doen overschrijven, verzoeken wij U dit toch te regelen om 
de inningkosten zo laag mogelijk te houden, 

Met dank voor Uw medewerking,. 

Het bestuur. 

Wij ontvingen het bericht van het overlijden van twee zeer trouwe leden 
van onze kring. Onze innige deelneming gaat uit naar de familie van de 

Heer Goosen en de familie van de Heer Tinnemans .. 

----- -

Wij verwelkomen ons nieuwe lid: 
E. van Lowijde 

Merelstraat 1 , 5711 Cl Someren. 
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