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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. 4944 11-------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 Schoorlemrner, lepelaar 6, 5711 CL, Someren. 
Ad Smulders, Hoornmanstraat 16, 5711 EZ, Someren 
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Afschrift ener Akte 

van 

OPRICHTING 

van 

I 
~e stichting KATHOLIEKE JEUGDRAAD SOMEREN, 
,(K.J .R. Someren), ge~estigd te Somere~. - 1 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS UIT 
HET RECENTE 

VERLEDEN VAN SOMEREN .... 

Oprichting van de katholieke Jeugdraad te Someren. 

In het begin van de jaren vijftig zette burgemeester Boerenkamp van 
Someren zich in voor een vereenvoudiging van de subsidieregeling voor 
jeugdverenigingen. 
Zoals in meerdere gemeenten wilde hij dit bereiken door een stichting te 
formeren die overkoepelend zou werken over geheel Someren. 
Bedoelde stichting, door de gemeente gesubsidieerd, zou het 
aanspreekpunt zijn voor geldelijke steun aan jeugdverenigingen. In in 
samenwerking met o.a P.van Diepenbeek, destijds ambtenaar van de Raad 
van Arbeid. 
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van Arbeid en zitting houdend op het gemeentehuis, werd overleg 
gevoerd met de pastoors en contactpersonen van de kerkdorpen. 
In de vergadering van donderdag 18 maart 1954, waar alle kerkdorpen 
vertegenwoordigd waren, stelde de heer Boerenkamp o.m .. : 
1) de boerenstand van de gemeente is wegens gebrek aan grond niet voor 

uitbreiding vatbaar. 
2) de bevolking heeft daardoor een sterk gemengd karakter gekregen. 
3) dit evolutieproces zal zich in de toekomst in nog sterkere mate doen 

gevoelen. 
4) problemen betreffende de jeugdvorming zullen niet uitblijven en deze 

zullen tijdig opgevangen moeten worden. 
5) om de jeugd iets te "bieden" is geld nodig, het beheer hierover is een 

taak van de stichting. 

Tijdens deze vergadering werd het voorlopig bestuur, bestaande uit 
J.Boerenkamp, P.van Diepenbeek en Chr. Starrenburg, uitgebreid met 
kapelaan de Bekker , P.Kortooms en J. Berkers uit Lierop, kapelaan 
J.Speckens, A.Vossen en J.Engelen uit Someren-Heide en kapelaan B. van 
de Ven, A.Ruiters en R.Lammers uit Someren-Eind. 
Het bisdom benoemde kapelaan L. van der Velden van de Lambertus
parochie tot geestelijk adviseur. 
Teneinde te onderzoeken wat de verlangens van de jeugdigen waren, werd 
in de week van 1 tot 8 augustus 1954 een enquête gehouden. 
Op 5 mei 1954 werden de statuten door de bisschop van den Bosch 
goedgekeurd. De akte van oprichting van de stichting " Katholieke 
Jeugdraad Someren" passeerde in juni 1954 bij notaris H.A.C. van Keulen 
in Helmond. 
De stichting was goed van opzet maar kwam nauwelijks tot activiteiten. 
In ieder kerkdorp werd op eigen wijze aan jeugdwerk gedaan, zo ook in 
Someren-Dorp. Diverse "gebonden" jeugdverenigingen waren uitermate 
actief maar het ''vrije'' jeugdwerk kwam niet van de grond, mogelijk door 
gebrek aan accommodatie. 
Het parochiehuis was overbezet door allerlei "gebonden" 
jeugdverenigingen, koren etc. Daarnaast was het gebouw ook niet in een 
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aantrekkelijke staat. Dit was in de jaren dertig gebouwd en was uitgeleefd, 
mede door het multifunctioneel gebruik. 
In het midden van de jaren vijftig ontwikkelde Someren-Dorp zich sterk. 
Nieuwe straten werden aangelegd, plan Noord werd gebouwd, de riolering 
en het elektriciteitsnet werden aangepast en uitgebreid en er kwam 
aansluiting op de intergemeentelijke gasvoorziening. Met andere woorden, 
het gonsde van activiteiten, veel straten waren opgebroken , open velden 
werden volgebouwd, enz. enz. 
De .:akantieweken waren voor veel ouders een zorgelijke tijd, 
bedrijfsvakanties bestonden nauwelijks en zo ze er al waren, waren ze van 
korte duur. De doorsnee-jeugd was op eigen vermaak aangewezen. Een 
gezinsvakantie was maar voor weinigen weggelegd. 
Er was dus echt behoefte aan vakantie-jeugdwerk. 
Kapelaan van der Velden als geestelijk adviseur van de stichting maakte 
zich zorgen over wat kon en moest gedaan worden.. Kort na mijn 
benoeming tot directeur van de L.T.S. injanuari 1957, heeft hij mij tijdens 
het kennismakingsgesprek deze problemen voorgelegd en om hulp 
gevraagd. 
In het vOOIjaar van 1957 werd het jeugdcomité gevormd met opsteller 
dezes als voorzitter, P.van Diepenbeek als secretaris en H.Sleegers als 
penningmeester, wij namen ons voor dat te doen wat urgent was en niet al 
door andere verenigingen of clubs gedaan werd. 

Het jeugd-vakantiewerk. 

In het voorjaar van 1957 zijn de eerste besprekingen begonnen en is er 
gekozen voor een hechte samenwerking met stands- en vakorganisaties 
c.q.ontspanningsverenigingen, zo ook het delegeren van activiteiten aan 
alle verenigingen, zowel wat aard en uitvoering betreft, 
Een. goede voorbespreking en later een degelijke evaluatie. In principe 
gra1J.s deelname aan de activiteiten, tenzij dat financieel niet verantwoord 
was. De kosten te bestrijden door een goed aangekondigde huis- aan- huis 
collecte. 
In 1958 werden er bivakken gehouden, de deelnemers waren beperkt door 
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het gebrek aan accommodatie, leiding hierover hadden priester-studenten. 
Meerdere jaren werden per bus speeltuinen bezocht o.a. in Elsendorp en 
Wanroy, veel ouders gingen mee als begeleider. 
In eigen omgeving zijn o.a georganiseerd: vlieger-en etalagewedstrijden, 
poppenconsultatiebureaus spoortochten, sportwedstrijden, knutsel
middagen, filmmiddagen, tekenwedstrijden, spuitwedstrijden met brand
weerslangen etc. 
Gemiddeld waren er twee activiteiten per week, die als bij slecht weer een 
buitengebeuren niet kon doorgaan, verplaatst werden naar het 
parochiehuis. 

Samenwerking met het Oranjecomité. 
Koninginnedag was voor de jeugd een vrije dag en niet meer dan dat. Na 
een wisseling van voorzitter is een samenwerking ontstaan, die geleid 
heeft tot een betere invulling van die dag. 
Landelijk werkten lagere scholen veelal niet mee aan de viering van 
koninginnedag Het werd vanzelfsprekend gevonden dat leraren die dag 
vrij hadden maar zich wel met de kinderen bezighielden. 

Bezoek aan de Meeuwenkolonie. 

Op zaterdag voor Pinksteren werd per fiets een bezoek gebracht aan de 
meeuwenkolonie. 's Morgens vroeg weg en in de loop van de middag 
weer thuis. De belangstelling was steeds groot. 

Intocht van Sint Nicolaas .. 

Men liet op een zondagmiddag een two-seater met Sint Nicolaas door het 
dorp rijden die vergezeld van Zwarte Piet wat snoep gooide en dat was het 
dan. Er was duidelijk behoefte aan verandering, Sint Nicolaas moest echt 
met egards ontvangen worden op het gemeentehuis, daarna een rijtoer op 
een schimmel maken en de kindertjes royaal ontvangen in het 
parochiehuis. 
Kapelaan Konings was hiervoor de grote animator, zo wist hij ook de 
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kleding voor Sint en de Pieten te organiseren. Veel dames hebben er dagen 
aan gewerkt. 
Voor de blijde intocht werd weer huis-aan-huis gecollecteerd door veel 
vrijwilligers. 

Carnavalsviering. 

In Someren-Dorp werd geen carnaval gevierd. Zo lang hij kon heeft 
pastoor van den Heuvel zich hiertegen verzet. Hij moest echter zijn verzet 
opgeven toen "de Meerpoel" van de grond kwam. 
Carnaval was er voor de volwassenen, maar wát was er voor de jeugd te 
doen? 
In een telefoongesprek met de pastoor hebben wij er op gewezen dat het 
beter was de opgroeiende jeugd, in eigen parochie, onder goede leiding, 
carnaval te laten vieren dan dat zij elders ontspanning zou gaan zoeken. 
Het lukte en op twee avonden was tot 's avonds 10 uur de grote zaal van 
het parochiehuis gevuld met een hossende massa die met een eigen Prins 
of Prinses en Raad van Elf hun carnaval vierden. 
In samenwerking met" de Meerpoel" werd vorm gegeven aan de 
Kinderoptocht die op carnavalsmaandag door het dorp trok. 

De 
1976 

mee na de verkiezing van Prins Wim van de Moosdijk in 
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Relatie met de Stichting Samenlevingsopbouw. 

In 1968 kregen wij, via P.van Diepenbeek, die inmiddels als secretaris 
opgevolgd was door P. Kuipers, contact met een consulent van het . 
"Sociaal Cultureel Planbureau" (het SCB). Er bleken gerede 

mogelijkheden te zijn om subsidies te krijgen zowel voor het aanstellen 
van een opbouwwerker als voor onderhoud en aankoop van 
accommodaties. 
Zoals in de vijftiger jaren moest elk kerkdorp hieraan meewerken. Weer 
werden de pastoors en de dominee bezocht met het verzoek om eventueel 
gebouwen ter beschikking te stellen en een of meer con~~tpersonen aan te 
wijzen, m.a w. er kwam een viertal voorlopige stuurgroepen. 
Bij de aanvraag om subsidie moest een urgentierapport worden gevoegd, 
dat opgesteld werd door een functionaris van het SCR 
De voorbereiding van de Stichting Samenlevingsopbouw Someren kostte 
zoveel tijd, dat dit niet meer gecombineerd kon worden met het 
bestuurslidmaatschap van het Jeugdcomité, vandaar dat P .Kuipers en ik 
ons genoodzaakt zagen daar afstand van te doen. 
Na toezegging van de subsidie kon overgegaan worden tot het aanstellen 
van de opbouwwerker. Hiertoe werd na overleg met - d~ voorlopige 
stuurgroepen P. vfID de Bos benoemd. Enige tijd na de aá.Q.stelling van 
P. van de Bos, mef wie ik een zeer prettige samenwerking had, heb ik het 
voorzitterschap overgedragen aan ~.Olthuis, die van het begin lid was van 
de stuurgroep Someren-Dorp. 
Over de uitgroei van de Stichting Samenlevingsopbouw Someren verwijs 
ik naar P. van de Bos. 

Samengesteld- januari 2000. Th.P .H. van der Velde, 

EEN NEDERLANDS SCHILDERIJ IN 
DUITSLAND. 

In nummer 3 van jaargang 1998 van "De Vonder" werd een verslag 
gepubliceerd over de grote excursie van 20 juni 1998 naar Duitsland, waar 
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een bezoek werd gebracht aan de plaatsen Kalkar, Hanselaer en Kleef. In 
Hanselaer werd de St.Antoniuskerk bezocht. Een Nederlandse inscriptie 
op een beeld van St.Antonius Abt, wordt aangehaald om te illustreren dat 
hier vroeger Nederlands zou zijn gesproken. 
Hoewel dit gedeelte van Duitsland natuurlijk Nederlandse invloeden 
onderging, evenals het omgekeerde het geval was in de aangrenzende 
Nederlandse gebieden, is de reden van deze Nederlandse tekst een andere. 
De tekst bevindt zich niet op een beeld maar op een schilderij waarop vijf 
afbee~dingen met taferelen uit het leven van St. Antonius Abt zijn 
geschild~rd door Jan ~en Duyts ook wel Jan den Schilder genoemd, die 
afkomstig was van Emdhoven. Het schilderij werd geschilderd in 1622 
voor de Sint Lambertuskerk te Helmond in opdracht van de kerkmeesters 
Aert Porters en Silvester van Hemselroy. Na het ontruimen van de kerk in 
1648 werd het met andere kerkschatten ondergebracht bij inwoners van 
Helmond.De Gereformeerde kerkenraad verzocht teruggave van alle 
kerkelijke ornamenten, waarna een deel hiervan op 20 juni 1652 publiek 
werd verkocht. "De groote schilderij van St Antonius-altaer" werd toen 
voor 7 gulden gekocht door Handrick Goorts van Duppen. Het is niet 
bekend hoe het schilderij in Hanselaer terecht is gekomen. Ook het 
hoogaltaar van de kerk werd in augustus 1652 verkocht, en wel aan de 
Rooms-katholieke Gemeente van Goch. Ook de kerken van Asten, Lierop 
en Someren zullen na het sluiten van de vrede van Munster niet zijn 
ontkomen aan het ontruimen van alles wat aan de katholieke godsdienst 
herinnerde, toen de kerkgebouwen aan de rooms-katholieken werden 
o~tnomen en ~ de gereformeerden werden toegewezen. Jammer genoeg 
ZIJn er geen archiefstukken bewaard die ons een beeld kunnen geven van 
hun toenmalige interieur. 

Literatuur: H.M.J.Kattestaart, Het interieur van de Lambertuskerk, in: De Sint 
Lambertuskerk. Stadskerk van Helmond, Gemeente museum en Gemeentelijke 
Archiefdienst Helmond, 1985. 
A.M.Frenken, Afbrand en opbouw der St. Lambertuskerk te Helmond, in Bossche 
Bijdragen Deel IV, 1921-1922, blz.213 e.v.( blz. 204). 
A.M.Frenken, De St.Lambertuskerk te Helmond in handen der Hervormden in: Bossche 
Bijdragen, deel V, 1922-1923, blz. 97 e.v.(blz. 204). ' 
Egbert Wijnen 
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VUURSTENEN BIJL UIT 
ASTEN. 

Afgelopen voorjaar' vond Vera Hoefnagels (Asten) in een aspergeveld op 
de Voordeldonk te Asten een complete vuurstenen bijl. 
De vindplaats ligt op een esdek met daaronder dekzand. Via Ria Berkvens 
(bestuurslid A WN afdeling 23) kwam de vondst voor registratie terecht in 
de archeologische werkruimte aan de Keizersgracht te Eindhoven. 
De bij I heeft een ovale doorsnede en afinetingen van 109 . x 47 x 24 mmo 
Het voorwerp is gemaakt van groengrijze vuursteen met lichte spikkels en 
bruinrode vlekken. . . 
De herkomst van dit type vuursteen is niet 
bekend. Op het oppervlak bevinden zich 
enkele langwerpige roestbruine verkleurin
gen. Deze zijn het resultaat van aanraking 
door een ijzeren ploeg (zgn. ploegkrassen). 
Op het snijvlak bevindt zich één kleine re
cente beschadiging. De bijl dateert uit het 
middelste of laatste gedeelte van de nieu
we steentij~ circa 4200 - 2000 vóór Chr. ; ; 
Het is niet duidelijk hoe deze bijl in de grond . ;;j 
is gekomen. Dikwijls worden dergelijke " I 

j. 

c.omplete bijl~n in verband ~e~racht met : 0 
ntuelen; ze ZIJn dan opzettelijk m de bodem i . 
terechtgekomen als" offer ". In dat geval '. ~ 
worden ze doorgaans gevonden op destijds De vuurstenen hijl uit Asten. Schaal 1:2. 

ontoegankelijke plaatsen in het landschap, zoals bijvoorbeeld beekdalen. 
De bijl van de Voordeldonk is echter op een hoog terrein gevonden 
waardoor het mogelijk is dat deze in een nederzetting is achtergelaten. In 
dat geval moeten er zich in de bodem nog meer vuurstenen voorwerpen uit 
de nieuwe steentijd bevinden. 
De laatste mogelijkheid is dat de bijl hier terecht is gekomen bij het 
kappen van een boom. 
Nico Arts, (nieuwsbrief Archeologie Kempen en Peelland). 
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DE KLEINE TRAM. 

Dit is de titel van een lied in 1905 geschreven door Piet Meeuws. 

Piet Meeuws was net zoals Jan Buskes een fanfareman. Hij was timmerman 
en herbergier en woonde in de Kanaalstraat. Piet Meeuws maakte veel 
liedjes in die tijd en schreef zelfs een revue. Dit lied gaat over de weg
verhardingswerkzaamheden van de weg Someren-Dorp vanaf de 
Provincialeweg (Mariakapelletje in de Vaarselstraat) tot Someren-Eind. De 
Provinciale weg was al in 1860 verhard. 
De wegverharding zou lopen over de Postel naar Someren-Eind, naar sluis 
12 (waar in 1905 nog geen brug lag, die is pas in 1910 op kosten van de 
gemeente en omwonenden geplaatst). Tevens zou de Postelstraat verhard 
worden en een stuk van de Nieuwendijk, tot aan de kerk. 
Door ook de Postelstraat te verharden, kwam er een verbinding met de 
Provincialeweg, die toen door het dorp liep over de Grote Speelheuvel (nu 
Wilhelminaplein). De wegverharding was hard nodig. In 1903 schreef Jan 
Buskes al "er ligt paardenvleesch op die baan begraven". 
De weg zat vol kuilen en als het geregend had, was de weg een grote vieze 
dras met waterplassen. 
De wagens zakten soms tot hun assen in de weg. Nog erger was het als de 
waterstand hoog was, dan werden er dwars door de weg nog noodsloten 
gegraven. Het was een onhoudbare toestand. 
Als de wegverharding klaar was, kon men met een dubbele vracht over de 
weg en was men van de kuilen en het water verlost. Later toen meer auto's 
en vrachtwagens over deze grintwegen gingen, moest men opzij springen om 
niet bekogeld te worden door het wegspattend grint. 

Piet Meeuws is later naar Helmond vertrokken. Hij heeft het lied geschreven 
om dit samen met zijn vrienden te zingen. Ze waren een beetje jaloers op het 
feit dat Asten een echte tram had, maar in de (kleine) tram van Someren had 
men veel meer plezier. 
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Dat zingen deden ze bij voorkeur in het cat:é van J~ R~oij~ op de Postel. 
Het idee voor dit lied werd hier geboren, mnners m dit cafe verbleven v~el 
werkers, die aan de verharding van de weg Someren-Dorp Someren-Emd 

werkten. 
. :.-.:.::: .. , 

"~.' .~'." .. 

. :..-~:': -. 

-' :- .;-: .:~ - - .. - '2?:~~.~~~~~'.:.-
,-..... ,~~~:~~- .~~:-.,~.. . ~. 

~i~~*,~~ ~ ,~,·~·.~~~~,·~~·~" ________ - -_ ........ ---
Café bakkerij en winkel van Jan Rooymans op de Postel (1905) 

Als men' nu uitgaat, gaat men naar de disco, film, conce~ etc. vroeger 
bestond het uitgaan uit het bezoek aan een café en de mUZlek moest men 

meestal zelf maken. . ' 
Meer vermaak vond men o.a. nog bij jaarmarkten, kenmssen, toneelvereru-
gingen, zangkoren, harmonieën, gilden en kerkelijke feestdagen. Maar 
doorgaans bepaalde het cafébezoek het uitgaansleven.. . 
In het café kwam men ook de nieuwtjes te weten van blliten het dorp. Hier 
trof de jeugd elkaar, werden plannen gemaakt, gezongen en ontstonden de 

eerste liefdes. . . . 
Wanneer er dan in de nabijheid van het café ook nog andere acuVltelten wa-

ren, gaf dat natuurlijk extra plezier. 
Het café de bakkeriJ' en winkel van Jan Rooijmans stonden op de Postel 

, . JR" was de waar nu ongeveer het terras van café De Herberg IS. an OOlJmans 
opa van Han de Vleut en Evi Rooijmans. 
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Hier volgt nu de originele versie: 

Zegt jongens gaat opzij, 
de tram die komt voorbij, 
En rijdt in een kwartier 
van Somerens eind naar hier, 

Van de Postel naar de Vleut, 
met een kolossale scheut, 
Vlak langs van Zilverstein, 
De statie van de lijn, 2x. 

Dez daags met zand belaan, 
te lossen langs de baan, 
Rijdt hij met alle kracht., 
tot na de middag acht., 
dan zegt het werkvolk stop 
stelt paard, houweel en schop, 
En drinkt bij Zilverstein, 
Een glaasje brandewijn, 2x 

Nu komt de lol pas aan, 
bij 't schijnsel van de maan, 
Komt jongens groot en klein 
eens loeren aan de trein, 
De dames in de bak, 
wachten op haar gemak, 
Vraag 't maar aan Zilverstein, 
Hij zegt het U haarfijn 

Al spoedig komen Dien 
En Miet eens even zien, 
En Lee en Nol en Bet., 
en Nel die maken pret., 
Al wat het hart begeert 
tot de wagen derailleert, 
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't Lawaai zegt Zilverstein, 
De maan die lacht in schijn, 2x. 

De wagen zit dra vol, 
van meisjes liefdevol, 
En jongens niet zo nauw, 
gij mij en ik kus jou, 
Twee trekken aan de touw, 
De rest laat ik blauw, blauw, 
't Is fijn roept Zilverstein, 
De maan die lacht in schijn. 2x. 

Begijnen vroeg naar bed, 
ontwaakt door d' avondpret., 
Zijn narsig van sachrijn, 
dat zij er niet bij zijn, 
Zij vragen aan de baas, 
houdt op met dat geraas, 
En avant., zegt Zilverstein, 
Begijn die zuigt venijn, 2x. 

't Gewemel op de straat., 
duurt voort tot 's avonds laat., 
En brengt men per abuis, 
een aardig kind naar huis, 
Vraagt moeder hoe het kwam, 
ach door die kleine tram, 
Zo zegt van Zilverstein, 
En knauwt zijn pruimpje fijn, 2x. 

Het woord ''tram'' slaat hier op het smalspoor waarop de kiepwagens grint 
en zand vervoerden die voor de wegverharding nodig waren. Deze kiepwa
gens werden getrokken door paarden en soms geduwd of getrokken door 
mensenkracht. 
Het smalspoorlijntje liep van de Vleut ("van de Postel tot de Vleut met een 
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kolossale scheut") tot voorbij de Pastorie. Het lijntje werd verlegd afhan
kelijk van hoever men met de werkzaamheden was 
Op een oude ansichtkaart van Postel ziet men nog de berg grint liggen die 
voor de wegverharding werd gebruikt. Een verharde weg was vroeger een 
grintweg. Een weg, die met klinkers of kasseien was verhard, werd een 
steenweg genoemd. Uit het verloop van dit lied blijkt, als 's avonds na acht 
uur het werkvolk ophield en bij Zilverstein een glaasje brandewijn ging 
drinken. De kiepkarren werden gebruikt als speeltuig (trammetje spelen) 
voor velen. Deze hadden een geweldige aantrekking op de jongelui. De 
meisjes klommen in de kiepkarren en hoopten dat ze geduwd zouden worden 
door de aanwezige jongens. Soms werden de jongens beloond met een kus. 

. Men duwde deze karretjes over de rails en wissels (extra plezier) tot voorbij 
het klooster. De nonnen (hier begijnen genoemd) werden er sacherijnig van. 
De dichter laat hier zijn kwaliteiten zien, de zusters waren niet sacherijnig 
omdat ze "wakker" werden gemaakt, maar omdat ze niet mee konden doen. 
De pastoor zal het ook wel niet fijn gevonden hebben, dat ze 's avonds laat 
nog langs de kerk (die toen nog op de Postel stond) en pastorie kwamen. 
Volgens het lied duurde dit "spel" tot IS avonds laat. En de jongens die geluk 
hadden brachten hierna een meisje naar huis. Als men dan te laat thuiskwam, 
was dat de schuld van de Kleine Tram. De naam Zilverstein, die in elk cou
plet voorkomt, is de bijnaam van kastelein Jan Rooijmans. Die had hij ge
kregen vanwege zijn zeer grote witte snor. Het café werd hierdoor ook Zil
verste in genoemd. Ook Jan Rooijmans moet met plezier naar de jeugd 
gekeken hebben, ook zijn kinderen speelden mee. In het lied worden de vol
gende vernoemd; Dien Rooijmans (de moeder van Han de Vleut), Miet 
Rocijmans, Lee (Leo) Rooijmans en Nol Rooijmans. De meisjes Bet en Nel 
zijn de zusjes Matthijsen. De familie Matthijsen had een bijnaam "de 
meulenmakkers" en woonde in een mooi "herenhuis" in de Floreffestraat. 
Leo Rooijmans is later getrouwd met Nel Matthijsen. 
Of Jan Rooijmans (Zilverstein) werkelijk gepruimd heeft, weet ik niet. 
Ik vind dit lied zo bijzonder, omdat er niet zoveel voorbeelden zijn van 
liederen waarin het dorpsgebeuren zo goed beschreven en bezongen wordt 
én 90 jaar later nog steeds gezongen wordt. Piet Meeuws bedankt. 
Lit. Kroniek van de Fanfare Someren-Dorp. A.Remery. 
Cees Verhagen. 
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BET~STE ERFOPVOLGING 

DER HEERLIJKHEID 

ASTEN 

Als we de verervingen c.q. opvolgingen van de Vrouwen en Heren van de 
eerlijkheid Asten en Ommel bekijken, vallen twee perioden op door een 
min of meer dubbele bezetting; namelijk de jaren 1380-1411 en 1720-
1725. 
De eerste periode kwam neer op een verdeling van de heerlijkheid, waarbij 
in eerste instantie Ridder Ricout de Cock van Neerijnen, hoogschout van 
Den Bosch, ermee beleend werd. Dit terwijl een zekere Gerrit van Berckel 
Nicolaaszoon, schepen van Den Bosch, al enige goederen in Asten bezat. 
Ricout de Cock raakte echter in de schulden, voornamelijk bij Gerard van 
Berckel en verpandde hem later de heerlijkheid Asten waarmee die op 17 
september 1389 voorwaardelijk werd beleend en dat definitief werd op 15 
augustus 1390. 
De rechtsgeldigheid werd echter door de gebroeders Ricout en Gerard de 
Cock, neven van de voornoemde, betwist. 
De gebroeders waren zo overtuigd van hun gelijk, dat zij de heerlijkheid 
overdroegen aan ridder Dirck de Roover, die vervolgens door Johanna, 
hertogin van Brabant, hiermee beleend werd 
Het lukte Gerard van Berckel echter om zijn bezit te handhaven en hij 
werd dan ook door Anton, hertog van Brabant, op 14 juli 1411 in het leen 
bevestigd 
De tweede twist om het rechtmatige bezit van de heerlijkheid had, 
menselijkerwijs gesproken, een dramatischer karakter. 
Voor de duidelijkheid gaan we, wat familie en opvolging betreft, terug 
naar 5 december 1644. Toen werd de 43-jarige Wilhelmina Agnes van 
Merode met de heerlijkheid Asten beleend, die kort daarna, voor de derde 
keer -:: 1-0 uw é: ! 
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Op 30 april 1655 kwanen zij in het bijzijn van de Helmondse notaris 
Daniël Tijbosch, en met Everard van Doeme, heer van Liessel, zoon van 
Comelis van Doeme en Johan van Merode overeen, te zullen overdragen 

"die dominie, lurisdictie ende grontheerlijckheijt ·van Asten, metten 
. casteeie, nederhoff, titulen, privilegiën, visscherijen, rechten ende 

gerechtigheden, mette jaghte van dijen, mette wintmolen, 
thienden.pachthoeven,teullanden, broecken, hoywasschen, beempden, 
landen, chijnsboecken, laetbancken ende alle andere soo feudale, 
allodiale ende chijnsgoederen, etc .•.. " 

In deze overeenkomst stond bovendien vermeld dat Wilhelm van den 
Outelaer en zijn echtgenote hun leven lang de naam van heer en vrouwe 
van Asten zouden mogen voeren en dat zij beiden, gedurende het leven 
van de vrouw, mogen bewonen en gebruiken 

"den casteele van Asten metten neerhoff, huisingen, ackerlanden, 
hoybeempden ende groese, metten hoff die zij tegenwoordich in den 
ploich ende labeursijn hebbende"" 

Dat zij deze titel tot haar dood heeft gebruikt zien we in het 
overlijdensregister, daar staat namelijk vermeld: overleden 07-06-1671 
Guillielma Agnes van Merode, Vrouwe van Asten. 
Everard van Doeme werd 15 maart 1656 met de heerlijkheid Asten 
beleend. Zijn eerste vrouw, Antonia van Doeren, dochter van Henrick van 
Doeme en Anna Magdalena van Merode, een volle nicht van hem, 
overleed op 9 februari 1672. 
Samen hadden zij een dochter, Comelia Maria Charlot, geboren 6 
december 1671 en overleden op 24 december 1694 in Asten. 
Everard hertrouwde in de loop van 1674 met jonkvrouwe Anna Catharina 
Constantia van Boecop, erfdochter van de Kleine Ruwenberg onder St. 
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Michelsgestel, dochter van Jonker Emest van Boecop en vrouwe Anna 
Veronica von der Erhen zu Birgel!. 
Asten heeft nog steeds een zichtbare herinnering aan dit huwelijk, dit 
echtpaar is namelijk de grondlegger van het huidige wapen van Asten (zie 
afbeelding). 

1 2 

1 Het bronzen stempel met aUiantie
wapen van Baron en Baronesse van 
Doerne van Boecop. 

2 .Het wapen vanaf 16-07-1817 - ----_. 

Het is een zogenaamd "Alliantiewapen" dat een combinatie is van een 
mannelijk en een vrouwelijk schild, in geval van een huwelijk, waarvan 
het mannelijk schild, in dit geval het wapen van de familie van Doeme, 
rechts geplaatst is en aan de linkerkant het vrouwelijk, het ankerkruis van 
de familie van Boecop is afgebeeld 
Deze Anna Catharina Constantia had een zuster, Catharina Charlotte, die 
op dezelfde tijd trouwde met heer Johan Philip de Bertholff Ruyff de 
Belven. Everard van Doeme overleed 21 december 1705, zijn vrouw Anna 
Catharina Constantia van Boecop, Praenobilis Domina et Baronissa de 
Asten etc. ( edele vrouwe en barones van Asten) overleed 5 januari 1716. 
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Hun beider dochter Anna Wilhelmina van Doeme erfde van hen de 
Heerlijkheid Asten waarmee zij op 24 januari 1718 werd beleend, van 
haar moeder erfde zij de Kleine Ruwenberg. 
Deze Anna Wilhelmina had haar opvoeding genoten in het Adellijk Stift 
van Munster- Bilzen. Dit Stift werd bewoond door Benedictinessen 
zonder Heilige Geloften en ligt in het tegenwoordig Belgische Limburg. 
Zij was dus Kanunnikesse of Stiftsdame, de titel die zij ook geregeld 
voerde was voluit: Hoog Edele Welgeboren Vrouw Baronesse de 
Doerne, Vrijvrouwe van Asten en Ghoor, Chanoinesse tot Munster
Bilzen etc. 
Zij trouwde op 36-jarige leeftijd, de 17c maart 1719 op huwelijkse 
voorwaarden, gepasseerd de 21 c februari te Meijel ,(ten overstaan van 
notaris J.Wagemans te Neer,) met Gerardus Assuerus Ludovicus de 
Horion-Colonster, heer van Colonster, Angleur, Ghoor en Buggenum, 
gedeputeerde van de Adellijke Staten van het land van Luik en het 
graafschap Loon, kamerheer van de Keurvorst van Keulen. 
Op 2 februari 1720 kreeg de vrouwe van Asten op haar verzoek het recht, 
om bij testament te beschikken over haar in Brabant gelegen leengoederen. 
In verband hiermee werd op 8 november 1720 in tegenwoordigheid van de 
in den Bosch verblijf houdende notaris Henrick de Bije een testament 
gemaakt. 
Daarbij vermaakte zij, voor het geval dat zij kinderloos zou overlijden, aan 
haar man onder meer haar goed: de Kleine Ruwenberg bij St. 
Michelsgestel én het vruchtgebruik van haar goederen te Asten. 
Aan haar zwager Caspar, baron van Meerwijck en heer van Kessel, haar 
onder Neer gelegen goed Ghoor. 
Aan haar neef Johannes Christophorus de BertholffRuyff de Belven, heer 

van Balen en aan diens zuster, vrouwe Catharina Emestina, Baronesse van 
Bertholff Ruyff, douairière van Baron van Draack, haar helft in de 
goederen van Birgill. 
Op 23 november 1720 overleed zij op het kasteel in Asten in het kraanbed, 
na een te vroege bevalling van een zoon. 
Nauwelijks was zij overleden of haar vroedvrouw, Anna van Vechel, 
sneed in alle haast haar lichaam open om de vrucht, waarvan de 
overlevende 
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zwanger was, te verwijderen met de bedoeling om het leven van het kind 
te redden. Het bleek een zoon te zijn die volgens de latere verklaringen 
even later ook overleed. 
Op het moment van dit tragische gebeuren was geen enkel familielid 
~aanwezig en ook haar man was nog niet teruggekeerd van een dienstreis 
naar Wenen. 
Wel verbl~ef op het kasteel de eerwaarde heer Erard Cillis, prenitentiaris 
van het bIsdom den Bosch en pastoor van Handel, die als huisvriend de 
Vrouw gezelschap had gehouden tijdens de afwezigheid van haar man. 
Deze priester bracht per brief de Domheer, . Baron de Domion, 
schoonvader van de ongelukkige vrouw, op de hoogte die in ijltempo Uit 
Luik overkwam naar Asten. 
De vraag wie nu het eerst overleden was, de moeder of het kind zou de 
gemoederen nog lang bezig houden. Deze cruciale vraag was van groot 
?elang w~t zou het kind vóór de moeder overleden zijn, dan was zij 
tmmers kinderloos overleden en zou haar testament de volle uitwerking 
hebben. Zou daarentegen het kind de moeder overleefd hebben, dan was 
de heer van Asten als wettige vader, mede-erfgenaam geworden. 
Domheer Baron de Dornion zag het belang van het antwoord wel in zeker 
in verband met de erfenis van zijn zoon. Daarom liet hij meteen ~a zijn 
aankomst in Asten op 24 november 1720 de vroedvrouw Anna van Vechel 
en Pastoor Erard Cillis, in het bijzijn van de schout van Neer, Jacobus 
Waegemans, een schriftelijke verklaring ondertekenen, inhoudende dat het 
kind de moeder overleefd had. 

Deze verklaring luidde als volgt: 

lek ondergeschrevene geswoorene vroedtvrouwe, attesteere ende 
verklaere onder eede, soo int aenvaerden van mijne functie 
gepresteert heb be dat ick present ben geweest ende geassisteert hebbe 
als wanneer de Hoog Wel Edelgeboren vrouwe Mevrouwe Anna 
WilheImina Baronesse de Colonster de Horion geboren baronesse de 
Doerne, tot Asten op den drijentwintichste novembris een duijsent 
sevenhondertende twintigh 'smorgens van drije uijren is overleed en 
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ende dat haer soontien noch meer als drije quartie uijrs langer heeft 
geleeft als sij, Ho; Ed: Welgeb: Mevrouw hooghgemelt al was 
overleed en ende dat hetselve kint naer doode van sine moeder saliger 
memorie op den casteele tot Asten wettelijck is gedoopt geweest ende 
overmits het Goddelijck ende reedelijek is, getuigenisse der waerheijt 
te geeven, soo hebbe deese mijne declaratie voor alle heeren, hoven, 
wette ende gerichten belooft toties quoties te reitereeren, ende 
vernieuwen. In oorkonde hebben deese beneffens de 
ondergeschreevene getuygen eijgenhandigh onderteeckent opt hoogh 
adelijck huys Asten, deesen 24e novembris 1720. 
Anna van Vechel, weijsmoeder tot S.Antonijus. 
Erard Cillis, testis. 
J.Waegemans. 

De dag daarna, op de 2Se
, bevestigde Anna van Vechel voor de schepenen 

en de secretaris van de heerlijkheid Asten, na voorlezing, haar eerder 
afgelegde verklaring. 
Over die bevestiging stelden schepenen en secretaris de volgende 
verklaring op: 
Op heden den 25sten dag der maent novembris 1720 is voor ons, 
onderschreven schepenen en secretaris der vrije grondtheerlijckheijdt 
Asten in eijgen persoon verscheenen ende gecomparreert, Anna van 
Vechel, weijsmoeder ( soo sij verclaerde) de welcke de bovenstaende 
verclaringe, bij ha er eijgenhandig ende Erard Cillis en J.Waegemans 
als getuygen opden 24sten deser alhier opden hoog adelijeken huys 
van Asten ondertijkent, voorgelesen sijnde, heeft deselve in al haere 
pointen eijgenhandig onderteeckent.. 

Ook de heer van Asten, inmiddels teruggekeerd van zijn reis naar Wenen, 
liet er geen gras over groeien. Meteen liet hij de in Eindhoven wonende 
Mr. Johan van Osch, doctor in de medicijnen, die als geneesheer op het 
kasteel aanwezig was geweest tijdens het overlijden van zijn vrouw, horen 
als getuige. Deze verklaarde ook dat het kind de moeder overleefd had. 
Dit verhoor vond plaats te Eindhoven voor de daar residerende notaris 
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Antonij de Louwè;-pe 27c november 1720. 
Baron de Horion. van Colonster en later ook zijn medebelanghebbende, 
stelde zich, op' ~ond van de inmiddels gehoorde getuigen, op het 
standpunt dat het kind de moeder overleefd had 
Lijnrecht daar tegenover stond de opvatting van Baron Caspar van 
Meerwijck, weduwnaar van de op 8 juli 1695 overleden jonkvrouw 
Catharina Agnes van Doerne, die het tegendeel beweerde. 
Dit meningsverschil heeft aanleiding gegeven tot langdurige en 
ingewikkelde, maar vooral zeer interessante procedures voor verschillende 
rechtscolleges en wel in laatste instantie zelfs voor het Keizerlijk Hof te 
Wetzlar. 

Uiteindelijk trok de partij van Baron de Horion van Colonster en Baron 
Berthold van Ruyff aan het langste eind en werden ze in het gelijk gesteld, 
omdat werd aangeno~en dat het kind zijn moeder toch enige tijd had 
overleefd. ' 

Intussen had Baron de Horion van Colonster en Baron Bertholff Ruyff, 
deze laatste ook namens zijn zuster de weduwe Baronesse van Draack, al 
op 23 maart 1722 te Mechelen een schikking getroffen. In die schikking 
werd bepaald (buiten nog vele andere voorwaarden) dat Baron Horion van 
Colonster alle de door zijn overleden vrouwen kind nagelaten goederen 
aan Baron Bertholff Ruyff zou doen toekomen. 
Bij de huwelijkse voorwaarden, die de vrouwe van Asten met haar man 
had gemaakt, had zij immers de heerlijkheid Asten vermaakt aan haar neef 
10nk~r Johan Christoph de Bertolff Ruyff de Belven en het vruchtgebruik 
hiervàn aan haar man aan wie zij ook het goed de Kleine Ruwenberg en 
andere allodiale goederen vermaakte. 
Deze droeg het aan hem vermaakte, op 11 december 1725 voor de 
schepenen van den Bosch over aan Berthold Ruyff, die ook heer van 
Baelen en hoogdrossaard van het hertogdom Limburg was. 
Intussen liet Baron van Meerwijck geen aanleiding onbenut om zijn gelijk 
te krijgen, zo werd hij op 30 januari 1722 met de heerlijkheid beleend. 
Doch deze beleningen, konden zoals verwacht op geen rechtsgeldigheid 
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steunen. Vandaar dat ondanks al deze incidenten Johan Christoffel Baron 
van Bertholff Ruyff zich op 11 april 1725 bij volmacht in de leenhoeve 
van Brabant te den Haag met de heerlijkheid Asten en alles wat daarbij 
hoorde liet belenen. 
De nieuwe heer van Asten raakte echter, door onder andere slecht beheer, 
in grote schulden, met het gevolg dat hij de Kleine Ruwenberg moest 
verkopen. 
Zijn schulden liepen in de loop der jaren zo op dat hij de heerlijkheid 
Asten op 15 december 1734 ook kwijtraakte. 
Deze werd door een gerechtelijke procedure gewonnen door Anna Maria 
van Ganfelt, weduwe van Johan Cotzhuysen, die de Heerlijkheid op haar 
beurt verkocht voor 31.000 carolus-guldens aan de Amsterdamse schepen 
Pieter Valkenier die er de 19c januari 1735 mee werd beleend. 

Bronnen: 
A.Sassen van Ysselt, Taxandria, heerlijkheid Asten 
G.G.Slaats, Dood en begraven in Asten. 
Mr. e.E.A. baron van Hövell tot westerflier, gesch. Heerlijkheid Asten. 
T.Maas, Geschiedenis van de heerlijkheid Asten. 
P.Dom. de Jong. D.L. Vrouw van Ommel/ 

J.JÖris. 

EEN BEKROOND JUBILEUM. 

In een schepenprotocol van Someren 1 beschrijft de secretaris in het kort 
de feestelijkheden op een zondag bij een 50-jarig priesteIjubileum in 
Ommel waarbij 200 personen waren uitgenodigd; de jubilaris had tijdens 
de mis een kroon op zijn hoofd in diverse kleuren. 
Ook de Ommelnaren werden niet vergeten, de woensdag daarop waren uit 
elk huis twee personen uitgenodigd. 
Volgens de latijnse slotregel was de secretaris van Someren op beide 
dagen uitgenodigd. 
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Bij dit alles vloeide de drank rijkelijk, zoals blijkt uit de inschrijving: 

Nota. 

Op den drie ende twintichsten dach, soe heeft heer ende Meester 
Dierick Gevartss van den Seijlberch, priester ende pater des convents 
tot Ommel, zijn jubileum ende vergulde misse in alle solemniteijten 
gesongen, versiert zijnde met eender croenen op zijn hooft van diverse 
coloeren, daer meer als over de twee hondert persoonen genoot 
waeren, besconken wesende met wijn ende bier, ende des woensdachs 
geheell Ommel twe respective vuyt elck huis. 
Ego etiam sui invitatus duobus diebus. 

Het feest werd gevierd op zondag 23 april van het jaar 1617. 
De jubilaris Theodorus of ook wel Dirck Gevartszoon van den Zeijlberch, 
een pater Franciscaan, was afkomstig van Someren en was sinds 1574 
rector van het klooster Mariaschoot te Ommel. 
Hij liet in 1607 een boekje in druk verschijnen waarin de wonderbare 
genezingen werden vermeld die vóór dat jaar in Ommel waren 
geschied.(2) 
Mr. Dirck was een zoon van Gevardt van den Zeijlberch en Margriet Dirck 
Brans. 
Op 3 juni 1586 deelt hij samen met zijn broer en zwagers de goederen 
gekomen van hun ouders. (3) 
In het Memorieboek van het convent van Ommel in Mariaenscoot (4) 
kunnen we lezen: 

Int jaer Ons Heeren 1624 den 24 februarij soo is ooverleden ende 
gestorven in Christo Heer ende magister Dierck van den Seijlberch, 
pater jubilarius deses convents Onsen Lieven Vrouwen genaempt 
Marienschoot, dewelck als hij lange jaeren wel godtvruchtelijck 
ende loffelijck geregeert hadden, heeft sijnen loon ontfangen op 
sijnen sterfdach, wesende alt van dagen ende vol van duechden, 
waerom sijn siele ruste in der ewijcheijt met alle geloovigen 
Amen. 
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In zijn testament had hij bepaald dat hij begraven wilde worden in de 
capelle van Onse Lieve Vrouwe tot Omell onder den sarcksteen daer 
toe leggende voor den altaer Onser L.Vrouwe bereet gereet gemaeckt. 

In datzelfde testament bedacht hij de zusters ieder met een half pont 
wittebrood ende cost ende goet bier navenant. 

1) Streekarchivariaat Peelland, Rechterlijk Archief Someren 88, folio 
58v. 

2) Onze lieve Vrouw van Ommel onder Asten, Geschiedenis en 
handboekje voor de pelgrims. Tilburg 1889. 

3) Streekarchivariaat Peelland, Rechrelijk Archief Someren 80, folio 54. 
4) Pater Dominicus de Jong, Onze lieve Vrouw van Ommel en het 

klooster Mariaschoot, Achel, 1960, pag. 52, 65 en 66. 

Egbert Wijnen 

J A A R VER SLA G 1 9 9 9. 

Activiteiten van Heemkundekring "de Vonder" in het jaar 1999 

De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar de z.g. jaarvergadering, vond 
plaats op 18 januari 1999. 
In het afgelopen jaar werd er weer veel aandacht en tijd besteed aan het 
verwerven van het Heemhuis, Molenstraat te Someren, dat dit geslaagd 
mag heten, hebt U intussen mogen vernemen. 

Het jaarprogramma zag er als volgt uit.: 

Op dinsdag 16 maart werd er een lezing gehouden door de heren 
Brusewitz en van Triet onder de titel" De kunst van het verleiden" 
Op 27 maart vond er een rondleiding plaats in en om het kasteel van 
Asten. 
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De grote excursie ging dit jaar naar Buren en het buiten Mariënwaerdt op 
19 juni, deze werd samen met de Heemkundekring uit Deurne 
georganiseerd 
Hiervoor was grote belangstelling en met het prachtige weer werd het 
een uitgesproken succes. Een verslag hiervan werd in de vorige "De 
Vonder" geplaatst. 

Op zondag 5 september hebben wij meegewerkt aan de Uitmarkt die 
georganiseerd werd door de bibliotheek 

Ook werd in samenwerking met de bibliotheek een informatiedag -en 
avond georganiseerd over het onderwerp "genealogie". 

Op 11 september was er voor onze leden "Open Huis" in het nieuwe 
Heemhuis. 

Op 14 september was er een buitengewone ledenvergadering in verband 
met de ingebruikneming van het heemhuis. 

"Romanisering van Brabant" was op 21 september het onderwerp van de 
lezing door de heer Anton. v. d. Lee. 

Op 1 oktober is het nieuwe Heemhuis in gebruik genomen. 

De heer Hoogbergen hield op 2 november zijn lezing over "Opkomst en 
ondergang van (Brabantse) kloosters. 
Het contact met andere Heemkundekringen verloopt prettig en 
vriendschappelijk en er worden heel wat ideeën uitgewisseld. Zoals 
bijvoorbeeld informatie over kadasterkaarten en wat er mee te doen, wat 
ons zo interessant leek dat wij in het komend jaar er een avond aandacht 
aan willen besteden. In het najaar waren de kringen van de regio te gast 
van de kring Asten- Someren. 
Op 7 december kregen wij een bonte dia-reis te zien door Asten en 
Someren, verzorgd door M.Kooistra, Ch. Warnar en C. Verhagen. 
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Door enkele leden van de kring ZIJn verscheidene exposities m de 
bibliotheek verzorgd. 

De werkgroep "Oud Schrift" komt elke woensdagavond in het Heemhuis 
bij elkaar. 
Belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom. 

Er is door het bestuur besloten, in navolging van andere groepen in de 
regio een "Vriendenkring van "de Vonder" op te richten om onze 
financiële armslag wat te vergroten. 

Op 5 januari zal er een eerste bijeenkomst plaats hebben gevonden van de 
werkgroep "Genealogie". De heer de Bruyn is bereid gevonden om 
hiervoor de leiding op zich te nemen. 

Over een cursus genealogie wordt nog onderhandeld met het ter Aa 
college. Bij voldoende belangstelling zal deze starten in februari. 
Inlichtingen hierover bij het secretariaat. 

In het vOOIjaar 2000 zal er weer een grote en kleine excursie plaatsvinden, 
U wordt hierover tijdig ingelicht. 

Er zijn enkele werkgroepen opgericht voor de diverse taken die verricht 
moeten worden in het Heemhuis. 
Zo is Ad Smulders (tel. 491324) gevraagd om op te treden als huis
meester met assistentie van Wil Hoebergen. Zij zullen verantwoordelijk 
zijn voor het algemene reilen en zeilen aldaar. 
De werkgroep voor de inrichting van bet huis in de ruimste zin van het 

woord, zal bestaan uit mevrouw van Heugten, mevr. Sonnemans, De heer 
Frits ter Steeg en ondergetekende. 
De heer P.v.d.Linden heeft een prachtig ontwerp voor de Heemtuin 
gemaakt, dit plan wordt door de gemeente Someren nader bekeken. 
Namens het bestuur wordt U een gezond en goed 2000 gewenst. 
Thea van Diepenbeek. 
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De foto op de volgende bladzijde werd toevallig achter 
een schilderij gevonden. 

Hij werd ons toegestuurd door de heer Jo Peters uit 
Helden. 

De foto werd gemaakt in 1909, in Asten. 

De mooi uitgedoste misdienaars zullen 
hoogstwaarschijnlijk in de kerk van Asten misdienaar 

geweest zijn. 

Staan er grootvaders en of overgrootvaders van onze 
lezers afgebeeld, dan graag hiervan bericht. 
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Koppelmaandag. 

De maandag na driekoningen is in Noord-Brabant onder veel namen 
bekend en wel als verloren-, kopper, koppel, koppel~es, verzworen en 
gekkenmaandag. 
Da naam verloren maandag wordt verklaard door te wijzen op het 
evangelie van de voorafgaande zondag, het vinden van het verloren kind 
Jezus. 
Op deze dag werd vroeger door ambachtslieden vrijaf genomen omdat, 
zeiden ze, het toch verloren werk was, wat op die maandag gedaan werd. 

Een vreemde vorst belegerde eens 's Hertogenbosch. Hij wilde, woedend 
over de hardnekkige verdediging, alle mannen over de kling jagen, de 
vrouwen stond hij echter toe, de stad te verlaten en het kostbaarste wat zij 
bezaten mee te nemen. 

De vrouwen beraadslaagden onder elkaar en weldra zag men hen uit de 
stadspoort vertrekken, ieder met haar man op haar rug. 
Zo geraakte men, koppel na koppel, buiten de stad. 
De vorst hield zijn woord en liet de vrouwen me! hun kostbare schat 
ongehinderd vertrekken. 
De dankbare mannen besloten aan hun vrouwen, jaarlijks op die dag, alle 
macht af te staan. 
Vandaar het spreekwoord: 

Op koppelmaandag zijn de vrouwen de baas. 

Uit: Noord-Brabants Sagenboek, J.R.W.Sinninghe 
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