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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 monumenten. 

"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. 49 44 ll-------Fax 49 55 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 loosen, Dalkruid 4, 5721 RS, Asten 
Jack Jöris, Notelaar 9, 5721 OK, Asten. 
Anton Schoorlemmer, lepelaar 6, 5711 CL, Someren. 
Ad Smulders, Hoommanstraat 16, 5711 EZ, Someren 
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HEKSENVERVOLGING IN ASTEN. 

Op het einde van de 16e eeuw, toen Asten nog deel uitmaakte van de 
Spaanse Nederlanden, werd op 13 oktober 1592 bij het Hof van Brabant te 
BrusseL Catharina van Brederode met de heerlijkheid Asten beleend. In 1595 
treedt zij in het huwelijk met Bemard van Merode, heer van Grambais en 
zoon van Bemard, heer van Rummen ( een der verbonden edelen in 1566, 
en die luitenant-stadhouder van Friesland was van 1581 tot 1583) en van 
Maria van Transi1vaniën. Het jonge paar vestigt zich in het kasteel van 
Asten. Vanaf dat moment zijn er regelmatig moeilijkheden tussen heer 
Bemard en zijn "onderdanen". 
In het jaar van zijn huwelijk begint hij reeds met de beruchte 
"heksenprocessen", waardoor hij de geschiedenis zal ingaan als een zeer 
fanatiek heksenjager. 
Daarbij wordt hij gedreven door een grote hang naar rijkdom en macht, en 
niet schroomde om onderhandse transacties af te sluiten met van hekserij 
verdachte maar ook van andere misdaden verdachte personen en-of familie
leden, om zich zodoende flinke sommen geld of goederen in de hand te laten 
stoppen. 

Laten we even teruggaan naar het begin van de heksenprocessen in PeeHand. 
Deze begonnen in september 1595 na een bericht van de schepenen van 
Heeze-Leende aan de heer van Mierlo en Lierop. Erasmus van Grevenbroeck 
waarin zij stellen dat een zekere Jenneke Goessens, die gearresteerd is op 
verdenking van hekserij, twee vrouwen uit Mierlo als medeplichtigen 
aangewezen heeft. 
In eerste instantie worden acht vrouwen uit Mierlo gearresteerd en later nog 
eens zeven uit Lierop. 
Nadat eerst de waterproef in hun nadeel uitvalt worden ze gemarteld en 
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bekennen ze uiteindelijk dat ze een pact met de duivel gesloten 
hebben. Vervolgens kwamen ze, nadat uit clementie eerst hun nek 
gebroken was, op de brandstapel terecht. 

In navolging van Erasmus van Grevenbroeck die de Mierlose en 
Lieropse vrouwen had laten terechtstellen wilde Bemard van Merode 
diens werk voortzetten in Asten. 
Maar de bevolking, inmiddels wijzer geworden van de processen in 
Mierlo en Lierop, kwam massaal in opstand en bood onder leiding van 
enkele geestelijken en edellieden, flink weerstand tegen het beleid van 
Van Merode. Met name de Astense Pastoor Jacobus Baerleus de Roy, 
( 0 1597) kortweg Jacob van Baerle genoemd, heeft veel invloed 
gehad op deze processen. Er werden bewijsstukken verzameld e~. in 
een bezwaarschrift vastgelegd. Het overlijden van een vrouwelIjke 
aevangene wordt door Bemard van Merode afgedaan met de 
~ededeling, dat de duivel haar de nek gebroken had, (wat duidelijk 
een teken van Satan was om haar uit haar lijden te verlossen ). Ook dit 
werd in een bezwaarschrift vastgelegd. Verder werd ook de water
proef ter discussie gesteld. Deze was door de landelijke regering te 
Brussel al afo-edaan als onbetrouwbaar, maar nam niet weg dat men '" .. 
bevestiade dat iemand die zich schuldig had gemaakt aan heksen] '" . moest worden gestraft en dat de werkwijze van onderzoek wettIg 
erkent en van oudsher gebruikelijk was. 
Van Merode kreeg van de schepenen van 's-Hertogenbosch een 
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schriftelijk reprimande met de opmerking dat zijn optreden in Asten 
onwettig was. Doch de koppige van Merode, gesterkt door het zwakke 
optreden van de Brusselse regering, zei dat de waterproef in het Roomse Rijk 
gebruikelijk was en dat de heren Schepenen zich niet met plaatselijke 
aangelegenheden moesten bemoeien. Om zijn eigen woorden te gebruiken, 
"Die proeve is doer het gansehe Roomsehe Rijek gewoonlijek, ende ooek 
soo van keijserlijeke maijesteijt alsoo van alk eheur-und fursten geappro
beert, ende daeghelijek over hondert jaeren gebruijekt". 

De streng katholieke VanMerode had de beschikking over de hoge, de 
midden- en de lage jurisdictie in Asten en was bijzonder goed op de hoogte 
van het handboek van Sprenger en Krämer. de "Heksen-hamer" genoemd, 
om heksen uit te roeien. Bovendien had hij in de jaren 1579 en 1580 aan de 
Universiteiten van Bazel, Straatsburg en Lausanne rechten gestudeerd. 

DE WATERPROEF 

Zodra iemand van hekserij beschuldigd werd, kon hij of zij zich beroepen op 
proeven van allerlei aard, die soms bij wijze van gunst werden toegepast, 
maar waarbij de meest gebruikelijke methode de zogenaamde waterproef 
was. 
De duimen van de verdachte werden kruislings over elkaar aan de grote 
tenen gebonden waarna de persoon in kwestie voorover in het water werd 
gerold. Een touw om hun middel diende om een eventuele verdrinking te 
~oorkomen doch kon even goed gebruikt worden om de verdachte, door het 
touw strak te houden, te laten drijven. 
In Asten werden de waterproeven gehouden bij de Belgerense watemlolen 
op de Astense Aa, deze lag links van de huidige weg Asten-Vlierden. 
Zonk de aangeklaagde dan was deze onschuldig, bleef de persoon echter 
drijven, dan stond onomstotelijk vast dat de verdachte schuldig was. 
Bleefhij of zij ontkennen, dan volgde op de pijnbank de martelingen 
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met de meest gIuwelij ke werktuigen. 
De folteringen werden net zolang voortgezet tot de verdachte bekende 
dat men bijvoorbeeld de duivel had gezien en met hem een verdrag 
gesloten had. 
Deze bekentenis, dat men de duivel had gezien, volgde meestal snel. 
Uitvoerig wist men dan te vertellen hoe hij er uitzag: een gedaante met 
bokkenpoten, staart, horens en vurige ogen. 
Ze werden dan dikwijls meegenomen en voeren in een eierschaal of 
schelp op zee, of vlogen op een bezemsteel door de schoorsteen naar 
buiten, naar plaatsen waar gedanst werd. 
Ook woonde men de heksensabbat bij waar de satan huldeO werd 
gebracht. Mannen vertelden vaak dat de duivel was verschenen in de 
gedaante van een mooie jonge vrouw, maar bij de vrouwen verscheen 
hij in de gedaante van een mooie jongeman. 

ASTENSE HEKSENPROCESSEN 
We schrijven 2 oktober 1595 als, met de arrestatie van Peeter Chelen 
Peeters (alias Buesken) en Claes Beusen van Someren, de 
heksenprocessen in Asten een aanvang nemen. Deze twee worden 
beschuldigd van medeplichtigheid aan toverij, hWl namen werden door 
de kort tevoren terechtgestelde vrouwen uit Lierop genoemd. Claes 
Beusen die, onder het toeziend oog van heer Bemard en vrouwe 
Catharina, tot viermaal toe de waterproef moest ondergaan, ging hierbij 
geen enkele maal onder. Dit hield in dat heer Bemard , Claes Beusen 
verder mocht ondervragen. Bij de " scherpen exanUnatie" (de folterin
gen) die plaatsvonden in de martelkamer van het kasteel in Asten, 
bekende Claes dat Marij Horkens hem ertoe heeft gebraght tot toverij 
ende hem dat gheleert heeft tot Helmont ende dat tussehen Geldorp ende 
Aforsel hem teghen is eommen den viant (duivel)". Verder bekende hij 
dat hij een "vrouwpersoon teghen is geeommen bij 1vJorsel bij eenen 
bleeek aldaer in swert gecleet geheeten Serpens" . 
Nog een bekentenis van Claes Buesen opgetekend in een dingrol van de 
heren schepenen van Asten" Op huijden den sesde oetobris 1595 he 'eft 
Claes voirsereven bekent, dat alsoe geschiet is als voirsegt is dat die 
selve Serpens is bij hem gecommen , van Weert commende in den nacht 
voir den oogst nu lestleden in de heijde sijnde, ende smeerde hem ende 
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vuerde hem alsoe bij Morsel daer die seven vrouw persoenen tot Lijrop 
verbrant nu corts geleden waren ten dans, ende dat sij daer hoereerde, ende 
bekent noch dat hij met den viant heeft geboeleert (geslachtsverkeer) metten 
selffse Ser pens acht daegen voir den dans, ende dat hij moer eens ten dans 
heeft geweest, ende dat Griet sijne gesuste re tot Mierloe oij"ck gebrant bij 
den dans was". 
Beter verging het Peeter Chelen Peeters (alias Buesken), hij ging bij de 
waterproef onder en werd op borgtocht vrijgelaten. Ook de namen van Anna, 
weduwe van Peter Jan Chelen en Gondele, huisvrouw van Jan Houtvens 
(alias Diepenbeeck), waren vemoemd in de processen in Mierlo-Lierop. Op 
bevel van de heer van Asten werden ze op 5 oktober 1595 gearresteerd, de 
beschuldiging luidde medeplichtigheid aan toverij. De waterproef viel bij 
deze dames ongunstig uit, dat wil zeggen ze bleven op het water drijven, 

~..><.-'~"'_. hen mocht nn,nPT'Vno,Uf-" 

Nadat de waterproef had 'bewezen' dat Anna schuldig was werd ze naar het 
kasteel gevoerd, waar de nodige fonnaliteiten op papier werden gezet, het 
zogenaamde proces-verbaal. 
Wanneer Van Merode, de Schepenen van Asten opdracht geeft om een 
vonnis te vellen, vragen deze hem om zich tot de Raad van Brabant te 
wenden, met de mededeling dat zij niet deskundig genoeg zijn om in deze 
kwestie een beslissing te nemen, waardoor Van Merode het recht in eigen 
handen neem. Als de arme vrouw in kwestie weigert te bekennen dat zij zich 
schuldig heeft gemaal"t aan hekserij wordt ze door de scherprechter en 
bekent ze uiteindelijk een pact met de duivel. 
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"Ontrent twee jaer ge/eden dat haere dochtere, ende sij salen, ende 
sponnen, ende Anna seijde tot haer wij" sijn seer benaut wan sullen wij 
daer duer commen doen seijde haere dochter, ende laet ons geen 
quaede dingen doen wij sul/en daer wel duer commen, ende Anna ginck 
te bedde, ende doen bleef haer dochter sitten spinnen, ende doen quam 
snachts eenen swarten man voer haer bedde int swarte ghecleet, ende 
seijde ghij sijt seer benaut, ende dat haer hart toegheslooten was, ende 
het most in haren visioen sijn gedaen had sij iets gedaen, ende haere 
dochter seijde tot haer moeder laet ons den dieën van ons spouwen, 
Haer dochte dat haren man bij haer was die doot was, ende haer dunckt 
dat sij van haren bedde gevuert wert, ende seijde Anna dat haer dochte 
dat hij Lucifer hiet, ende was int swart ghecleet, ende haer dunckt dat 
hij met haer geboeleert hadde, ende heeft haer ghevuert soo haer 
dochte, ende quam snachts weer lhuijs, ende sij heeft eens ewech 
gheweest maer en weet niet oft sij tot Lijrop oft tot Mierloo had 
gheweest maer dochte tot Lijrop want sij haest weer thuijs was, ende 
heeft haer geseijt in schijnis dat sij Godt alfsoude gaen, ende hem aen, 
ende haer dunckt dat sij voir haer voirhooft gecrabt heeft maer het dede 
haer niet wee, ten tweede maele vuerse hij (vuerde hij) haer int Cromven 
achter den Boomen, ende daer mochten sijn die tot Lijrop gebrant sijn, 
ende haer dochte dat men daer dansten, ende seijde ick heb licht wel 
mede gedanst dat haer dunckt, ende dat sij over een vierdel uurs daer 
ontrent was geweest, ende seijt dat Minckel Dries die wever wijff, ende 
die prij die Daniël Goubelssoen daer bij gebracht soude hebben dat die 
int Cromven ten danse ware, ende haer dunckt dat sij Joost van Bussel 
een schaep gedoot heeft sonder dat sij dit gecunnen heeft, ende dat sij 
salve van haren boel heeft onder haer bedde staen in eenen groote pot, 
ende haer dunckt dat (dinck was oft water hed geweest), ende dat Jan 
Willem, ende Jut Verschueren vuijt haeren pot quaemen smeren, ende 
vlogen soo int Cromven met haer, ende datter niet meer vuijt haeren pot 
quaemen smeren soo haer dunckt, ende dat tweemael metten dans 
geweest de vrouw die in Joostge Philips kijnder backhuijs woont de 
huijsvrouwe van Dierick Erens Verschuerensoen, ende haer dunckt in 
eenen schijn dat sij Jutgen met haer ten danse was geweest". 
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Later toen de folteringen gestopt waren ontkende Anna alles wat zij tijdens 
de gruwelijke martelingen had bekend. In de nacht van 20 op 21 oktober 
1595 overleed Anna in deerniswekkende toestand, tijdens haar 
gevangenschap, zonder geestelijke bijstand of enige andere hulp. Uit 
bewijsmateriaal, dat tegen de heer Van Merode (vooral door toedoen van 
Anna's kinderen) werd verzameld, is gebleken dat hevige dorst mede oorzaak 
van haar overlijden is geweest. Haar was namelijk geen drinken verschaft in 
de gevangenis. 
Uit de verklaring van een medegevangene zou Anna gezegd hebben: 
" dat si} wel woude dat si]" wat gehadt hadde om haer e!jgen water=urine 
ofte een anders water inne te wachten om tselve voer den dorst die si} leet te 
drincken. 

DEN SCHERPEN EXAMlNATIE. 

De familieleden, van de door haar beulen in allerijl begraven Anna, vroegen 
aan Bisschop Gijsbertus Masius van 's-Hertogenbosch om haar in gewijde 
aar'(le te mogen begraven, de van hekserij beschuldigden werden immers 
meestal verbrand, dit werd toegestaan en haar lijk werd vrijgegeven. 
Op het kerkhof werd een soort lijkschouwing verricht waarbij men een totaal 
verminkt lichaam te zien kreeg, haar rug en ledematen waren door de 
martelingen zo hevig geschonden dat het bijna niet om aan te zien was, haar 
buik was zodanig opengescheurd dat de ingewanden bijna zichtbaar 
waren. 
In zijn protestbrief schreef de pastoor dat men: 
"een soo frome catholike frouw, allijt in gueter fame gestande, soo tot der 
schantlicker doedt had gebracht". 

Ook Gondele Houtvens (alias Diepenbeeck) werd op deze wrede wijze 
verhoord. 
Toen zij, mede door ingrijpen van de Raad van Brabant, op borgtocht vrij 
kwam bleek dat ook zij niet ongeschonden uit de martelkamer was gekomen 

10 

Heksensabbath (houtsnede) , 1510 
Hans Baldung Grien (1484-1545) 
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De scherprechter had 'goed' werk verricht want Gondele was "deerlij'ck 
gequetst onder den boesem oft borsten, jae ende den eenen tepel daer aff 
opgeborsten", verder werd, voor zij naar de martelkamer ging, haar hoofd 
kaal geschoren, dit was om eventueel verborgen tekenen van de duivel niet 
over het hoofd te zien. 

Over Gondele werd verklaard dat zij een eerzame vrouw was die moeder 
was van "ettelij'cke kijnderen wel tof twelff toe ... dije alle gestorven sij'n van 
die peste, doen den leste peste in de Peel was ontrent vij'ffthien oft sesthien 
jaeren geleden. 

Verder werd bij het verhoor van Anna de naam genoemd van J utge de 
huisvrouw van Dierick Erens Verscheuren. Toen deze Jutge echter hoorde 
dat haar naam genoemd was, meldde zij zich vrijwillig bij de heer van Asten 
om haar onschuld te bewijzen. 
Helaas voor haar liet de onbarmhartige heer haar in de kerker werpen en 
werd ook zij door de beul ondervraagd. 
Tegenover de schepenen van Asten en enkele getuigen, verklaarde Jutge dat 
zij op het kasteel door de heer van Asten zelf, de scherprechter en z'n knecht 
z\~ was mishandeld 

Waarbij "haer handen bij'een gebonden, ende achterrucx opgetogen, alsoo 
hangende, ende se er met scerpen roeden geslagen, ende dat haer een hout 
onder aen haer beenen hebben gestelt, d'een optreekende, d'ander metten 
hout nederwaerts douwende ". 

Op 25 october 1595 liet zij zich door Goessen van der Meulen ,de 
dorpspriester van Someren, onderzoeken om te bewijzen hoe zwaar zij was 
mishandeld. 
Nog iets over het smeren van zalf bij de bekentenis van Anna. De heksen 
moesten zoveel mogelijk ongeboren en pasgeboren kinderen doden of aan de 
duivel wijden, Van de kinderlijkjes moesten ze, vem1engd met uitwerpselen 
van heksen en giftige kruiden, een zalf bereiden. 
De zalf werd gebruikt om bijvoorbeeld op een stok of bezemsteel te smeren 
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naar de heksenbijeenkomsten te kunnen vliegen. Ook moest men door 
het insmeren van mensen, dieren en de oogst zoveel mogelijk onheil 
aanrichten. 
De getroffenen konden zo gemakkelij ker verleid worden om tot het 
verbond toe te treden. Speciaal vrouwen in nood waren een doelgroep 
van de duivel, daar zij door hun behoefte aan hulp snel verleid konden 
worden. 

E:recuue van een v rouu' 

door ' ... :urging "'In de 
paal, houtsnede eind 
achttiende c. uU: 

HET OVERWICHT VAN VROUWEN ALS HEKS 

De middeleeuwen waren een tijd van lichtgelovigheid, waar wonderen 
een fenomeen waren, waar men vast in geloofde. 
Rondtrekkende priesters en monniken brachten heil en verwekten 
genezingen aan de lopende band. 
Dat in zo'n cultuur van geloof en bijgeloof een denksfeer kon ontstaan 
als heksenwaan is dus niet zo verwonderlijk. 
In een synodale tekst uit Utrecht van 1375 wordt al gesproken over 
vrouwen die met de duivel contact hadden, en de toekomst uit de hand 
konden lezen, of met letters en of ringen om de nek, het kwaad 
afweerden. 
De Dominicaanse monniken en inquisiteurs, Henricus Krämer (alias 
Institoris) en Jacobus Sprenger, auteurs van het handboek om heksen uit 
te roeien, de "Malleus malificarurn "(1487), in Nederland beter bekend 
als de "Heksen-hamer", maakten onderscheid tussen de vrouwelijke 
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tovenaars die door de eeuwen heen binnen en buiten de christelijke cultuur 
hun magische krachten gebruikten en de heksen, die men sinds de 15e eeuw 
begon te vervolgen. 
Deze laatste noemden zij de ' moderne heksen' die, in tegenstelling tot de 
heksen van vroegere tijd, zich vrijwillig met lichaam en ziel aan de duivel 
wijdden. 
Vanwege het vrouwelijk overwicht in de nieuwe sekte, typeerden de auteurs 
van het boek, de leden van het verbond als vrouwen, 'Malifi
carum=kwaaddoensters en niet malificorurn= kwaaddoeners. 
'! ~~gens deze twee auteurs is de vrouw het uiteindelijke kwaad van alles, zij 
IS Ijdel, wraakzuchtig, leugenachtig, hartstochtelijk en bijgelovig. 
Deze toespitsing week overigens af van de pauselijke heksenbul "Bulla 
Summis desiderantis" die de twee inquisiteurs in 1484 in Rome hadden 
ontvangen ter ondersteuning van hun werk. 

De kenmerken van de 'moderne heksen' zijn in hoofdzaak, paring met de 
d~iv~l in mensengedaante, het doden van ongeboren en pasgeboren, in 
pnnclpe ongedoopte kinderen als ook het toewijden van de nog levende 
kin~eren aan de duivel, dit 0111 het duivelsrijk uit te breiden. 

Wie nu kurtnen dit beter doen dan de huismoeders, vroedvrouwen of de om 
hulp zoekende in nood verkerende vrouwen. De mislukte oogsten, 
natuurrampen en epidemieën, zoals de pest, maar ook sterfte van mens en 
dier werden in de 15e en 16e eeuw aan deze 'moderne heksen' toeaeschre-Co 

ven. 
Zolang de "vrouwenmacht" niet onder controle van een aevestiad 
maatschappelijk systeem kon worden gebracht bleef zij gevaarlijk

Co 

en vo~d 
men dat dit kwaad bestreden moest worden met alle gevolgen van dien. 
Pas wanneer er in de 17e eeuw in verschillende regio's van Europa een min 
of meer onbedreigd gezag ontstaat, wat samenvalt met een zekere welvaart 
en rust, komt er een einde aan deze waanzinnige heksenvervolging. 
lJöris. 
bronnen:Heksen en heksenprocessen. ISinninghe Historia, Volksverhalen uit Noord
Brabant. W. de Blécourt. Lierop 'n beeld van een dorp. T.Maas 
H~ks en seks in Nederland. E.J.Th.A.M. van Ernstede Tussen Heks en Heilige, blz. 59 e.v. 
Lene Dresen-Coenders. Gesch.iedenis van het Bisdom s-Hertocrenbosch 1872. 
Lief en leed in en over de oude Peel. M.P.J. V.d. Brand. 1:> 
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DE GESCHIE DENIS 
VAN DE 0 UDE SCHOOL. 

Nadat de oude school in het centrum van Someren- Eind was 
gesloopt hebben diverse mensen mij gevraagd: " Hoe oud was die 
school nu eigenlijk ?" 
Met behulp van het gemeente-archief van Someren ben ik er in 
geslaagd om nauwkeurig te weten te komen wanneer die school werd 
gebouwd en in latere jaren werd herbouwd. 
In het begin van 1800 was er in Someren maar één school de , 
Openbare Lagere School, welke gelegen was aan het tegenwoordige 
Wilhelminaplein, ongeveer waar nu het café ",t Raodhuiske" staat. 
Later wed er een tweede Openbare School gebouwd in zuidelijke 
richting, aan de tegenwoordige Boerenkamplaan hoek Steegstraat, 
waar nu nog steeds het huis staat met het opschrift "DAAUW 
SCHOOL". Nog wat later, iets vóór 1870, kwamen de Zusters 
Franciscanessen van Oorschot naar Someren en stichtten er een R.K. 
School voor Meisjes in de Kerkstraat. 
Toen op 21 juni 1873 Franciscus Daniëls, hoofdonderwijzer van de 

Gedenk In u ... , Gebeden en Offeranden 
de Ziel van Zaliger 

WILHELMUS V AN PELT • Oud· Hoofd der School te Sorneren·E..\nd 

Echtgenoot van 

Maria Euphemia Paulina Verkuyl 
geboren te Woensel 27 februarI 1865. overleder. 
te Eindhoven 29 april 1956 voorzien van de 
H.H. Sacramenten der Stervendf"n en begraven op 

het St.·Catharinakerkhof a ldaar. 
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Openbare School van het Eind, op Enderschot kwam te overlijden, nam de 
Gemeenteraad op 20 november 1873 het besluit om de bestaande 
Openbare School op te heffen en een nieuwe school te bouwen, een half 
uur meer zuidwaarts. Architect M. Dreesen uit Helmond kreeg de opdracht 
om tekening en bestek te maken voor de nieuw te bouwen school met 
onderwijzerswoning en aanhoren in de gemeente Someren, gehucht Eind. 
Op 15 juli had de aanbesteding plaats en de laagste inschrijver was J. 
Slegers te Mierlo, die voor het bedrag van f 4.967,- de school mét de 
woning bouwde.De school was bestemd voor jongens en meisjes en had , 
aanvankelijk 3 lokalen. Het eerste hoofd was meneer Coppens, die helaas r, 
al spoedig met zijn ogen begon te tobben en afgekeurd werd. Meneer 
Coppens werd opgevolgd door W.A. van Pelt, bij sommige ouderen 
wellicht nog bekend want hij is gebleven t-ot 1 april 1931. 

W.vanPelt, Juf..Homberg, hr.v.Pelt, Jufv.Griensven, Dhr.v.d.Heijden 

In 1890 werd de school te klein en werd er een lokaal bijgebouwd. 
Dat het met het kindertal in Someren-Eind snel vooruitging blijkt wel uit 
de voortdurende verbouwing en uitbreiding van de schooL 
In 1905 kwam er weer een lokaal bij, er waren verbouwingen in 1910 en 
1922 en in 1925 werden de twee lokalen aan de achterkant ( met platdak ) 
gebouwd. 
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Op 1 april 1932 kwamen de Zusters naar Someren-Eind en stichtten er 
de R.K. Mariaschool voor meisjes. 
De Openbare School werd opnieuw verbouwd en omgezet in een R.K. 
School voor jongens, de Sint JozefschooL 
Het onderwijzershuis met twee lokalen werd aan PJ.Wijlaars 
verkocht, die er een smederij in begon. Het nieuwe hoofd van de 
school werd A.E.Ruyters, die dat gebleven is tot 1964. Vanwege het 
steeds groeiende aantal leerlingen vonden er in 1946- 1949 en in 1956 
opnieuw verbouwingen plaats, toen werd het laatste lokaal 
aangebouwd en in 1958 een nieuwe hoofdenkamer. 
In 1964 ging A.E. Ruyters met pensioen en werd opgevolgd door 
R.W.Lammers. Opnieuw was de school te klein geworden (er waren 
toen 279 leerlingen) en aa.flbouwen was niet meer mogelijk zodat men 
plannen maakte voor een nieuw te bouwen school. Op 1 juni 1969 
werd de nieuwe negenklassige Sint Jozefschool aan de Willem 
Alexanderlaan in gebruik genomen, zodat de oude school leeg kwam. 
De gemeente verkocht de school aan PJ.Wijlaars die er een winkel in 
begon. Begin februari 1988 werd dit gebouw gesloopt, waarvan het 
oudste gedeelte dus 110 jaar oud was. .. . 

Deel 2 
In het archief van de gemeente Someren komen de volgende. met de 
handgeschreven raadsbesluiten voor, die genomen zijn op 20 
november 1873. De letterlijke tekst luidt: 

'De raad van de gemeente Someren heeft in zijne openbare 
vergadering van heden besloten, als volgt: De openbare school in het 
Eind of Enderschot onder nadere goedkeuring van af haar 
tegenwoordig standpunt een half uur zuidwaarts te plaatsen en op die 
school art. 20 der wet op het lagere onderwijs toe te passen . 
Someren, den 2(f november 1873. " 
De Gemeenteraad: Verhoysen, burgemeester van Someren. 
De wethouder, J Rooymans. 

Memorie van toelichting behorende bij het besluit van de 
Gemeenteraad van Someren. 
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Door het overlijden van Franciscus Daniëls op den 21 e juni 1873 is de 
betrekking van hoofdonderwijzer der openbare school van het Eind of 
Enderschot vacant. Tot heden is er voor die vacature nog geen oproeping 
gedaan, wij I omtrent dit onderwerp in den raad geen eenstemmigheid 
heerste, zodat geen besluit ene meerderheid uitmakende, kon verkregen 
worden. Thans is bovengenoemd besluit genomen op grond: 
1) Dat die school op een afstand van nagenoeg 10 minuten en dus veel te 

dicht bij de openbare school in het dorp geplaatst is, zodat de kinderen 
van daar en van een kwartier meer zuidwaarts zo goed de openbare 
school in het dorp kunnen bezoeken en waarin meer dan voldoende 
ruimte is om de kinderen te kunnen bevatten, wijl sedert het openen 
der Zusterscholen bijna geen meisjes die school bezoeken. 

2) Door het verplaatsen van deze school zijn de kinderen van de 
gehuchten: Hutten, Sluizen NRS. 13, 12 en half twaalf dichterbij de 
school, waardoor zij, die het verste arn;onen zowat meer dan 3 
kwartier uren van die school zouden verwijderd zijn, zodat die 
kinderen hierdoor aanmerkelijk zouden gebaat worden. 

3) Door het openen der Zusterscholen is vooral de school in het Eind voor 
... meer dan de helft ontvolkt omdat aldaar sedert dien tijd geen enkel 

meisje wordt aangetroffen en het bij ons een driejarige ondervinding 
gebleken is dat geen vijftig leerlingen gemiddeld de school bezoeken. 

4) Waarom de Raad heden, in het belang der gemeente wensbaar maakt, 
dat art. 20 der wet openbaar onderwijs op de nieuw op te richten 
school moge worden toegepast. 

R.Lammers. 
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DE HERVORMDE BEGRAAFPLAATS 

TE SOMEREN. 

Het Hervormde kerkhof te Someren aan de Nachtgaallaan is een 
historische plaats. Oorspronkelijk was dit de kern van het dorp ( het 
Kerkeindje ) en hier stond de " Groote Parochiale of Sint 
Lambertuskerk". Dit was een grote kruiskerk met een driebeukig 
schip, een lager dwars pand en tegen de noordzijde was de sacristie 
aangebouwd. De kerk had één hoofd- en twee zij-ingangen 
en was gebouwd van baksteen. 
Er was geen toren maar een vrijstaande klokkenstoel. In de kerk 
waren twaalf altaren. Het altaar van Sint Jan werd ook het Kessels 
Koorke genoemd. Het begevingsrecht (dat is het recht om een pastoor 
te benoemen) van dit altaar, behoorde toe aan de heren van Kessel 
van het kasteel De Donck. 
Een rouwbord waarop staat: 
" Doe Wohlgebohrne Vrow Maria van Kessel wedue von de auch 
Wohlgeborhne Hr. Von Lynden - star! den 21 January 1665" 
is aanwezig in de collectie van het Noord-Brabants museum te Den 
Bosch. 
De kerk zou rond 1436 gebouwd kunnen zijn. Op de oudst bekende 
tekening van de kerk van Beyer staat 1738, maar de bouwstijl 
vertoonde veel overeenkomst met de toenmalige kerken van Helmond 
in 1455 en Lierop kort na 1460, 1436 kan dus aannemelijk zijn. 
Rond kerk en kerkhof liep een hoge muur waarin twee korfbogige zij
ingangen. Helaas zijn de laatste restanten van deze muur verloren 
gegaan op 2 oktober 1973 toen de voormalige boerderij van Gijs van 
Oostrum met bijgebouwen werd gesloopt voor de uitbreiding van 
Someren-Noord. De fundamenten van de muur zitten nog in de 
bodem. 
Het gehele complex is namelijk een archeologisch monument en een 
van de oude grafzerken staat op de Gemeentelijke Monumentenlijst. 
De vrijstaande klokkentoeren is in 1739 gesloopt. Op de kerk stond 
ook een klein torentje, dat in 1750 werd afgebroken, op de westgevel 
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werd toen een nieuw torentje gebouwd. Wel met gebruik van de stenen 
van het oude torentje en daar werden de klokken uit het luihuis weer in 
gehangen. 
In 1648 kwam de kerk aan de Hervormden. De kerk, eigendom van de 
Burgerlijke Gemeente is nooit teruggegeven aan de R.K.Parochie. 
De kern van het dorp had zich had zich naar de Postel verplaatst en de 
grote kerk was in verval geraakt. Alleen het koor werd voor de 
kerkdiensten gebruikt. In het middenschip stond de brandspuit. In de 
zijbeuken werden raadsvergaderingen gehouden, het archief opgeslagen en 
hout en turf bewaard. Het schip werd in 1868 afgebroken. Pastoor van de 
Eynde kocht de afbraak voor f 1300,- en bouwde daarvan het 
Zustersklooster, waar nu Sonnehove staat. Met een deel van het puin werd 
de straatweg verhard en de rest bleef met de fundamenten van de kerk in 
de bodem achter, o.a. een zerk van Willem van Kessel die " star! int jaar 
onses Heeren XVC XXXIlIl den XXVII Desember" . Deze zerken werden 
als deurstoep gebruikt. 
Het koor bleef in gebruik bij de protestanten. In 1878 werd het door 
toedoen van Ds. lH.Kunst grondig opgeknapt, mede door een grote gift 
uit ~ijn voormalige gemeente te Sint Petersburg, Rusland. 
Op 1 .november 1885 werd de kerk op het Speelheuvelplein ingezegend en 
later werd ook het koor afgebroken. 
Het kerkhof is gelukkig gebleven. Toen in 1868 het kerkhof aan de 
Komrnerstraat in gebruik werd genomen. zijn enkele priestergraven 
daarheen verplaatst. 
Tot 1868 zijn alle voorouders van Somerense geslachten op het oude 
kerkhof begraven. 
Het hele buitenkerkhof is een eeuwenoude rustplaats v"aarmee ook 
vandaag nog piëteitsvol wordt omgegaan. Het is een oase van rust en een 
paradijs voor vogels, hoewel er de laatste jaren nogal wat bomen zijn 
gerooid in verband met de iepenziekte 
In 1934 is het kerkhof door de gemeente Someren aan de Hervormde 
Gemeente verkocht voor f 1,-. Door de jaren heen is er veel werk verzet. 
In 1973 vond een grote renovatie plaats in verband met het uitvoeren van 
het plan Noord. De ingang aan de Schoolstraat, die van het 
Speelheuvelplein tot aan de Kanaal straat nabij Sluis 11 liep, werd 
verplaatst naar de Nachtegaallaan. Aan de voormalige Schoolstraat 
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werden huizen gebouwd. Om het kerkhof werd een nieuwe omheining 
geplaatst en eveneens twee muren gebouwd. Zes boerderijen zijn toen 
verdwenen namelijk van de families Schweren, van Oostrum, van der 
Weerden, Verberne, Schurgers en Linders. 
Nog steeds worden de overledenen van de Protestantse Gemeente op 
dezelfde plaats begraven waar ook hun voorouders al sinds generaties 
liggen. Voor velen geldt ook nu nog, wat schoolmeester-koster 
H.M.Beynen op 2 mei 1786 in het oude dootboek schreef: 

Memento Mori 
Den dood is'eynde van alle Ding 
Zij treft den Boer en Hooveling 

En maakt zoo hooge en laage staate 
Elkandren gelijk in 't graf 

Men moet op 't Eynde der loopbaan laetcn 
Ampt en kroon, so schop als staf. 

Veel hecrlijkheit, maar al vermomt 
Totdat den doot der Deur in komt. 

M.Kooistra-Kruyf 

Bron: R.A. Den Bosch. 
+ Jan van den Bosch 
Archief Hervormde Kerk. 

DE KLUIS VAN ACHEL. 

De vervolging in Staats-Brabant, sinds 1634 verscherpt, werd in 1648 
bij de vrede van Munster voorgoed ingezet. De katholieken van de 
grensgemeentes wisten hier wel raad op en gingen hun 
godsdienstplichten vervullen in het land van Luik. Indien zij kort over 
de grens geen kerk vonden , bouwden zij ter plaatse een houten kapel. 
Zo hadden de katholieken van Maarheeze en Soerendonk hun kapel in 
de Weerter Hei; die van Leende in de Leender Hei tussen Wolfs- en 
Kerkven; die van Valkenswaard en Schaft op de plek waar later de 
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Achelse Kluis zou velTijzen. Dit gebeurde rond 1650. Waarom viel de 
keuze van Valkenswaard en Schaft juist op dit plekje grond ? 
Deze grond maakte deel uit van het Land van Luik, lag precies over de 
Tongelreep en sloot onmiddellijk aan bij het grondgebied van 
V alkenswaard. Het was een echte wildernis, overal struikgewas met eiken 
en berken, afgewisseld met delmen en hei. De mensen kwamen hier 
"kerken" langs de weg die later "Kluizerdijk" zou heten; 's zomers door de 
brandende hei en 's winters door modder en regen. Zij gingen te voet of 
namen de kar en baden onderweg hun rozenkrans, juist alsof zij op 
bedevaart waren. Na de Mis rustten zij uit in een kleine afspanning bij de 
kerk en keerden zij gesterkt in hun Brabantse geloof weer naar huis. 
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Dat duurde zo een 35 jaar, tijdstip waarop de Staten, natuurlijk tegen 
betaling, de katholieken van Valkenswaard verlof gaf een schuurkerk in 
hun eigen dorp te bouwen. 
De grenskapel werd dus verlaten, maar een ondernemende jongeman 
N.Entersch genaamd, wist haar te redden, betrok de kosterswoning ofwel 
herberg en verenigde enkele jonge mannen rondom hem om als 
kluizenaars te gaan leven. 
Zo is deze jonge man de eigenlijke stichter van de "Achelse Kluis". 
Het waren echte kluizenaars, monniken, die moesten werken voor hun 
dagelijks brood en Gods lof zongen in de armetierige houten kapel.. 
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Zij noemden zich Broeders Eremieten van de Congregatie van de 
H.Joseph in de Achelse Hei, ofwel Broeders van de Eremitage van 
Achel 
Hun eerste overste was Broeder Petrus Wynants van Eynatten, 
burgemeesters zoon uit Eindhoven. Jan Lodewijk van Elderen, Prins
Bisschop van Luik, schonk de Broeders zeven bunders heide, terwijl 
zijn voorganger Maximiliaan Henricus van Beijeren hun regel vóór 
het jaar 1693 al had goedgekeurd. 
Kort nadat Clemens Joseph van Beijeren tot bisschop van Luik was 
benoemd, werd na aanvulling en verbetering de Regel van de 
Broeders Eremieten op 28 november 1696 goedgekeurd. 
Naar hun naam "Eremieten" werd hun klooster 'Eremitage" 
genoemd., een naam die nog voortleeft in de "Achelse Kluis". 
Uit hun Regel blijkt dat zij een beschouwend leven leidden in gebed 
en afzondering, in voortdurend stilzwijgen, in vasten en handenarbeid . 
Dag en nacht baden zij de getijden in de taal van de kerk en werden 
daartoe opgeroepen door het kleine klokje van de kapel 
Het begin van de stichting is heel moeilijk geweest en toen later de 
toestand wat beter werd, bleef toch de "Regeltucht" in deze jeugdige 
nederzetting bloeien. 
Hun eerste prior , Petrus Wynants van Eynatten begon met de 
ontginning van hun klein bezit rondom de oude grenskapel. 
Door schenking en arbeid breidden zij het uit en herschiepen de 
moerassen en de wildernis in weilanden en boomgaarden. 
Maar dit alles bracht amper voldoende op om de Eremieten te voeden. 
Daarom verzetten de Kluisbewoners zich dan ook heftig tegen een 
belasting, die de gemeente Achel wilde heffen, zij waren niet bij 
machte om zo'n grote som op te brengen. 
Een ogenblik zelfs meenden zij geheel of gedeeltelijk naar Curingen 
bij Hasselt te moeten verhuizen maar toen de Prins-Bisschop hier 
tegen protesteerde, bouwden zij een nieuwe kerk ( 26 x 9 meter) de 
tegenwoordige broederskerk van de Abdij. Deze kerk was opgenomen 
in de zuidelijke vleugel van het klooster, die samen met de drie andere 
een vierkant vormden, welke rond 1765 voltooid moet zijn. 
De zuidelijke en westelijke vleugel maken nu nog deel uit van het 



huidige klooster, terwijl de overige twee vleugels -noord en oost - waar 
de verpleegde zenuwlijders verbleven) in het begin van de 1ge eeuw of wat 
later zijn afgebroken. 
Behalve hun landbouwbedrijf en hun inrichting voor zenuwlijders, hadden 
zij ook een wasblekerij om in hun onderhoud te voorzien. Of de brouwerij 
een bron van inkomsten mag worden genoemd, weten we niet. 
Verder hielden de Eremieten een kostschool, die vooral door jongens uit 
Staats-Brabant zal bezocht zijn, daar in dat gewest katholiek onderwijs 
verboden was. 
Zij bestond zeker nog in 1718 en verdween bij de opheffing van het 
klooster. Rond 1744 openden zij een dagschool voor de jeugd uit de 
omliggende dorpen. Dank zij de lekenonderwijzers, die de Broeders 
noodgedwongen in dienst hadden genomen en de goede naam van de 
school, bleef zij na de verspreiding van de kloostergemeente voortbestaan. 

De Broeders-Eremieten mochten met niet meer dan 13 personen in 
convent leven, reden waarom zij voor hun onderwijsinrichting en voor de 
boerderij op vreemde krachten waren aangewezen. Toch ontbrak het niet 
aa,p roepingen, want in 1734 dienden zijeen verzoekschrift bij de Prins
bisschop van Luik om dat getal hoger te mogen stellen. Dit werd 
hoogstwaarschijnlijk geweigerd want bij de opheffing van het klooster 
waren zij nog maar met dertienen. 

Van de oversten of "priors" is maar weinig bekend. Onder het bestuur van 
Broeder Joseph Versluysen werd het stille, arbeidzame leven in de Kluis 
aan banden gelegd. 
De Franse Omwenteling, wier legers spoedig naar België zouden 
oprukken, deed de broeders op het ergste voorbereid zijn. Om bij een 
mogelijke uitzetting uit de Kluis toch over een toevluchtsoord te kunnen 
beschikken, bouwden zij in 1790 op Brabantse grond de "Leenderhoef'. 
In een van de volgende jaren, vermoedelijk 1794, brachten zij de 
kostbaarheden van het klooster ,zoals: communiebank, orgel, klokken en 
ook de Madonna van de Kluis in veiligheid en gingen op de Leenderhof 
wonen. Zo dachten zij de Kluis te kunnen redden. 
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Op last van de regering werden de gebouwen en de landerijen, die op 
Belgisch grondgebied lagen, in 1797 verhuurd aan de Heer 
Leonaerdts, kasteelheer van Achel. Omdat de broeders , niet zonder 
reden, bezorgd waren voor hun kloostergoed op Nederlandse grond, 
verkochten zij deze op 3 februari, 1798 aan Jan Diederik Baron van 
Tuyll van Serooskerken, Grondheer van Heeze, Leende en Zes
Gehuchten. Op 16 juni van hetzelfde jaar werd het Belgisch gedeelte 
staatseigendom en eveneens door de Baron opgekocht. De 
Communiteit van de Broeders- Eremieten viel toen uiteen. Sommige 
Eremieten gingen terug naar hun familie, enkelen bleven op de Sluis 
bij de pachters inwonen of vonden een tehuis in de onmiddellijke 
omgeving van het inmiddels opgeheven klooster. 
De Nieuwe eigenaar verhuurde de Kluis aan drie pachters. Jan DeeJen 
betrok het eigenlijke klooster en maakte er een groot logement van 
met uitspanning en hoeve. 
Waarschijnlijk onderverhuurde hij ook gedeelten aan andere 
gezinnen; zo woonde er een familie van Lith, wier zoon later bij de 
Trappisten in zou treden, deze hield ook de school in stand waar een 
oude priester een zekere E.H.Verhofstadt, boven woonde. 
Arie Schepers woonde in de bijgebouwen van de boerderij tegenover 
het klooster. Hij gebruikte de stallen van het klooster voor zijn bedrijf 
en maakte van de oude verblijfplaats van de knechten een woonhuis 
en herberg. De Leenderhoef met bijbehorende schaapskooi, werd 
bewoond door een zekere Jan van Keulen. 
De ligging op de grens van Nederland en België was oorzaak dat de 
Kluis een smokkelaarsnest werd. Mensen van allerlei slag ; douaniers 
en smokkelaars, politieagenten en soldaten inviteerden elkaar op de 
borrel in de beste verstandhouding. De sluikhandel in drank leverde 
voor de pachters een aardige cent op. 
In die tijd zou een van de Hasseltse jeneverstokerijen uitsluitend voor 
de Kluis gewerkt hebben. Geen wonder dat de pachters het werk op de 
zure gronden gingen verwaarlozen, smokkelen bracht immers heel 
wat meer op. Het gevolg hiervan was dat de gebouwen verwaarloosd 
werden en voor een deel moesten worden afgebroken. De kerk werd 
dorsvloer en paardenstal en het kerkhof werd een beugelbaan. 
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Dit was het einde van de Eremitage van de Heilige Joseph. De 
kloostervrede had er meer dan een eeuw geheerst maar zou echter ook 
weer terugkomen. 
Dat zegt ons hert arduinen opschrift boven de ingang van het klooster. 

I 
Naar" De Achelse Kluis" door de broeders samengesteld. 

DE seR UTTERSGILDEN. 

Een levende herinnering aan vroeger tijden, toen er nog geen vast leger 
~as ~n daaraan voorafgaand, dat de legers bestonden uit huurtroepen, 
dlkwlJls van vreemdelingen, zijn de Schuttersgilden van de steden en 
dorpen. die tot plicht hadden de inwoners te beschermen en voor de 
koping te vechten .Tot op de dag van vandaag hebben sommige zich 
gehandhaafd. 
~~ he~ft Someren het gilde van St. Joris en St. Lambertus en Lierop in 
zlJn Lleve Vrouwe en St. Antoniusgilde, een herinnering aan een oud en 
roemrijk verleden. 
Vroeger waren die Schuttersgilden noodzakelijk en zijn vaak heel nuttig 
geweest. 
Zij waren een Keurkorps van weerbare mannen die bij elk gevaar dat de 
g~meen:~hap bedreigde , klaar stonden om hulp te bieden, zowel bij 
vlJandellJke aanvallen als om politiediensten te verrichten, bij brand om te 
blussen '. bij besmettelijke ziektes om doden te begraven .In alle moeilijke 
omstandlgheden stonden de Gildebroeders klaar om te helpen. 
In de christelijke tijd kozen zij et:n patroonheilige, dikwijls heiligen die 
door hun beroep of door hun daden toepasselijk waren op het doel van de 
gilden. 
De ridder Sint Joris en de soldaat Sint Sebastiaan komen veel voor als 
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patroon van de schutterijen. Ook de patroonheilige van de parochie of 
van geestelijke broederschappen kregen in de gilden hun vereerders 
en zoals hierna blijken zal ,hebben kerkelijke broederschappen in de 
gilden hun verdedigers en bewaarders gekregen in de dagen van 
vervolging van de katholieke kerk. 
In de oude parochiekerk van Someren had een van de gilden zich het 
H.Sacrament des Altaars als patroon gekozen en was er, naast het 
gilde, een broederschap opgericht voor hen, die geen lid van de 
schutterij waren, onder dezelfde titel en waarvan het bestuur berustte 
bij het gilde en die aan het gilde verbonden was. 
In Lierop was dit gebeurd door het gilde van O.L.Vrouw der Zeven 
Smarten. 
Toen na de Vrede van Munster in 1648 de katholieke godsdienst 
verboden werd, zijn met de kerken ook alle bezittingen in beslag 
genomen. De inkomsten van de broederschappen , die aan een gilde 
behoorden en dus niet van de kerk waren vielen daarbuiten zodat met 
de gilden ook de kerkelijke broederschap bewaard bleef. Zo was dit in 
Someren met de broederschap, die in wezen gebleven is en waaraan 
de herinnering heel lang nog levendig werd gehouden door een 
maandelijkse processie in de kerk, na de hoogmis, op de eerste zondag 
van de maand. 
In 1662 wilde de Staat beslag leggen op de inkomsten van de 
broederschap. Het gilde van het H. Sacran1ent liet door meerdere 
personen een verklaring afleggen, dat deze broederschap onder beheer 
stond van het gilde en de pastoor noch enig ander geestelijke daar ooit 
zeggenschap in had gehad. 
Zoals reeds gezegd had ook in Lierop het Schuttersgilde van 
O.L.Vrouw, in de kerk een broederschap opgericht van O.L.Vrouw 
der Zeven Smarten, waar de gildenbroeders vanzelf lid waren en ook 
anderen lid konden worden,( tot voorbeeld was de Broederschap der 
Zeven Weeën uit Antwerpen genomen, zoals die al in Asten bestond) . 
De grote feestdag van deze broederschap werd in de kerk de derde 
zondag na Pasen gehouden, gelijk de grote feestdag van O.L.Vrouw 
ten Hemelopneming van 15 augustus. 
De originele oorkonde uit 1527 op perkament, berust nog bij het 
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gildenbestuur van Lierop en is met andere stukken, het gilde betreffende, 
in het brandvrij archiefdepot op het gemeentehuis in bewaring gegeven. 

Uit: Inventt>ris van het archief der gemeente Someren, J.Cunen. 

... 
BOERERIJENSTICHTING. 

NOORD-BRABANT. 
(Adviezen aan particulieren) 

Deze stichting richt haar activiteiten uitsluitend op het behoud van 
waardevo 11 e boerderij en. 
Zij doet dat door omvangrijk infonnatiewerk met onder andere een 
boeiende video ( te koop of te huur): "De Nieuwsbrief' een kwartaalblad 
met veel infonnatie en foto's; brochures zoals "Boerenerven" en " Het 
Brabants Boerderijenboekske" en initieerde en begeleidde de uitgave van 
een documentair fotoboek. 
Een bouwadviescommissie geeft tegen een geringe vergoeding adviezen 
aan particulieren. Gratis worden kleuradviezen voor het houtwerk van de 
buitengevels verstrekt. Een 600-tal vrienden en enkele sponsors 
financieren het vele werk. 

Secretariaat: Vloeieind 8 5094 CK Lage Mierde 
Tel: 013- 509-61-92. 
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EXCURSIE BUREN-MARIENW AERDT OP 
16 JUNI 

De heemkundekringen "H.N.Ouwerling" Deurne en "De Vonder" 
Asten-Someren organiseren ieder jaar een gezamenlijke dagexcursie 
naar een interessante plaats of omgeving. Dit jaar was gekozen voor 
een bezoek aan het Betuwse stadje Buren en het landgoed Mariën
waerdt in de buurt van Beesd. 
In vrij korte tijd had zich het maximaal aantal van 50 deelnemers voor 
de tocht op zaterdag 16 juni aangemeld. Er moesten helaas nog enkele 
gegadigden teleurgesteld worden. 
Die zaterdagmorgen was het echt fantastisch zomerweer, toen wij uit 
Deurne vertrokken. Na wat verkeersstrubbelingen bij Veghel kwamen 
wij tegen half elf in Buren aan., waar in "De Swaen" de koffie en de 
vlaai op ons gezelschap stond te wachten. 
Daarna was het de beurt aan twee gidsen van de VVV om met een 
rondleiding door het oude vestingstadje te beginnen Schrijver dezes 
was ingedeeld bij de groep o.l.v. de heer Lips. Hij vertelde enthousiast 
over de historie van dit unieke stadje en over de nauwe band die er 
tussen ons koningshuis en de gemeente Buren bestaat. Vier eeuwen 
geleden was dat begonnen met het huwelijk van Prins Willem van 
Oranje met zijn eerste gemalin Anna van Egmond, gravin van Buren. 
De gids wees ons op de markante huisjes (o.a. de muurhuizen tegen de 
vestingwal) opgetrokken uit rode baksteen. In twee daarvan was de 
voonnalige synagoge gehuisvest geweest. 
Verder heeft Buren smalle steegjes met kasseien en leuke winkeltjes, 
het wordt wel de parel van de Betuvve genoemd. Het heeft niet veel 
gescheeld of deze parel was er nooit gekomen. Na de tweede wereld
oorlog kreeg de burgemeester van Buren vanuit Den Haag op zijn 
verzoek om subsidie, te horen dat het verstandig zou zijn om al die 
bouwvallige huisjes maar met een bulldozer met de grond gelijk te 
maken. Het opknappen ervan werd veel te duur. Maar de burgervader 
kon het niet over zijn hart verkrijgen om de historische pandjes op te 
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ruimen. Hij kocht ze op en liet ze restaureren. Dat was het begin van een 
grootscheepse restauratie en het resultaat mag nu gezien worden: een 
bezoek aan dit "schatje van een stadje" is zeker de moeite waard. 

De gids bracht ons daarna naar de protestantse Sint Lambertuskerk en 
vertelde ons over de vele veranderingen, die dit grandioze bouwwerk in de 
loop van de tijd heeft ondergaan. Hier ligt ook de dochter van Willem en 
Anna, prinses Maria, begraven. Eeuwenlang heeft men niet geweten, waar 
haar graf was. Tot men in 1895 de grafkelder ontdekte, waar de prinses al 
die tijd haar laatste rustplaats had gehad. 
Tot slot leidde de heer Lips ons naar het monumentale weeshuis van 
Buren. dat een prachtig voorbeeld is van Hollandse bouwkunst uit de 
Renaissance-periode. De stichting ervan was een initiatief van prinses 
Maria in 1612. Tegenwoordig heeft het gebouw een andere bestemming: 
het museum van de Koninklijke 

' .. 

Tijdens de middagpauze had iedereen genoeg om op eigen 
g~legenheid een van de drie musea te bezoeken, die Buren rijk is: het 
bovengenoemde weeshuis, het boerenwagenn1Useum of het museum Buren 
en Oranje. 
's Middags vertrok de bus naar de Heerlijkheid Marienwaerdt. Dit 
eeuwenoude landgoed met een oppervlakte van 900 ha is gelegen in het 
hart van de Betuwe aan een kromming van het riviertje de Linge nabij 
Beesd. De eigenares vermeldde een aantal wetenswaardigheden 
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van het landgoed. De geschiedenis gaat terug naar de twaalfde eeuw, 
toen daar een Norbertijnenklooster werd gesticht. Sinds 1734 is het in 
particuliere handen en in het bezit van één familie gebleven. 
Het landgoed is een groot agrarisch natuurgebied met landhuizen en 
boerderijen. Wandel- en fietspaden nodigen uit tot een tocht door dit 
gevarieerde rivierenlandschap. Een groot gedeelte van het landgoed 
wordt gebruikt voor de teelt van appels, peren, pruimen, bessen enz. 
Na het verhaal van de gravin volgde een rondleiding door de tuinen en 
een deel van de villa. Er was ook een winkel, waar landgoedproducten 
verkocht werden. En ook ijs, wat na die tocht door de tuinen in de hete 
zon uitstekend smaakte. Na het afscheid van Marienwaerdt werd de 
thuisreis aanvaard. Er volgde ter afsluiting van de dag nog een 
gezellig diner in Deurne. 

Rest ons nog de heemkundekring van Deurne te bedanken, en met 
name Wies Schouten, voor de goede voorbereiding van deze 
ontmoetingsdag. "De Vonder" ziet uit naar de volgende gezan1enlijke 
excursie. 

Wim Joosen. 

TEN T 0 0 N S TELLING 
KEI ZE R KAR E L V. 

6 NOVEMBER 1999 TOT 30 JANUARI 2000. 
SINT PIETERSABDIJ GENT 

Op de grens tussen Middeleeuwen en Nieuwe tijd staat Keizer Kar~l 
V voor een Îlmnense opgave: een rijk regeren waar de zon nOOIt 
ondergaat. 
Hij is vorst van de Nederlanden, koning van Spanje, Napels en Sicilië, 
keizer van het heilig Roomse Rijk en heerser over de overzeese 
gebieden die onder Spaans gezag zijn ontdekt. Karel V is één van de 
belangrijkste heersers uit de Europese geschiedenis. 
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KUNSTSCHATTEN 

Deze zonderlinge tijd waarin vernieuwingskoorts en oude visies elkaar 
bekampen, komt weer tot leven in deze tentoonstelling met topwerken van 
Titiaan, Dürer, Leonie, van Orley,Metsys, Cranach etc. 
In kunstschatten uit de grote Europese collecties en in originele, soms 
nooit eerder getoonde geschriften en artefacten. 

Nieuwe aanwinsten in de bibliotheek te Someren: 
1) Het fietserpad, 574 km. Van de Limburgse heuvels naar het Groninger 

wad. 
2) M.Pilgrim. Wandelgids voor Limburg en grensstreek: 21 wandelingen. 
3) Literaire wandelroute Eindhoven. 
4) Grot provincie atlas, Noord- Brabant- Oost 

Welkom aan onze nieuwe leden: 

. , 
De heer T.J.Hikspoors, Ter Craene 12, 5711 GD Someren 

De Heer H.Berkers. Mgr.den Dubbeldenstraat 16 5721 AD Asten. 

De heer en Mevrouw J. Janssen , Nieuwendijk 35, 5712 El Someren. 

De Heer W,. Veldhuis, Pasakkker 67,57]2 HS Someren 
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