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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 monwnenten. 

''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 met
leden, dan ook zeer op prijs. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter: Ria Reyn~ .Speelheuvelplein 10, 5711 AR Someren 
Tel. 4944 ll--Fax 4955 87. 
Secretariaat: Thea van Diepenbeek, Tuinstraat 9,5711 AG, Someren 
Tel. 49 J4 98 . 

. penniJ!gmeester: Geert Strijbosch, Molenstraat 1, 5721 ZL. Asten 
Tel. 69 74 50 ---Fax 696767 
~: 
Leo van de Brand, Avennelaan 3, 5711 BB, Someren . 

. WimIoo~ Dalkruid4, 5721 RS, Asten 
Jack Jöris, Notelaar 9~ 5721 DI{, Asten. 
Anton Schoorlemmer, lepelaar 6y 5711 CL, Someren. 
Ad Smulders, Hoommanstraat 16, 5711 FZ) Someren 
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IN GEEN VELDEN OF WEGEN 

EEN VERDWENEN MIDDELEEUWS 
GEHUCIIT IN SO~EREN. 

Martin Schabbink. 

10 de gemeeate SomereA vindt sillds 1990 grootsebaJig 
artbeologisdl onderzoek plaats. Tot dusver is ia liet gebied, waar 
een woollwijk ea een bedrijVeDterftÏD wordea gebouwd, ruitB 20 
laedare opgegravea. 
Daarbij zijn veel overblijfselen gevODden van Dederuttmgea uit 
de vroege en volle Middeleeuwen (drCA 650-1250). De 
ondenoeksdoeleD wonIea door de resultatea VAD de jaarlijkse 
campagoes steeds ruimer geformuleerd. 
Naast de traditionele th.ema's belaelzeo deze ook de sociale 
stmctUreD vaD het vroegere gebruik vu het IaDdschap. Wat kan 
de archeologie ons vertellen over de middeleeuwse samenleviDg! 
De opgravingen ZIJD in september 1999 voorlopig afgerond. 
Vooruitlopend op een uitgebreidere publicatie werden bier de 
resaJtaten VaR de opgravingen tot en met 1995 samengeva4 
althaas voor zover die de voDe MiddeleeuweR betreffen (cira 
900-1250) .. 1 

In 1990 werd aan de Rijksdienst voor bet Oudheidkundig 
Bodemonderzoek. (ROB) gemeld dat tijdens de aanleg van de nieuwe 
woonwijk "Waterdael" in de gemeente Someren archeologische resten 
waren aangetroffen. Dit leidde in hetzelfde jaar tot een proefonderzoek 
door de ROB aan de Witvrouwenbergweg. 
Bij dat onderzoek wenl een deel WIl een vroegmiddeleeuwse 
nederzetting in kaart gebracht.1 
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Vanaf 1991 is het onderzoek door het instituut voor Pre- en Proto
historische ArclleoIogie (IPP, tegenwoordig vakgroep Europese 
Archeologie) van de universiteit van Amsterdam overgenomen en sinds 
1998 door het Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. De nadruk van het onderzoek kwam, na het opgraven van 
een zo goed: als compleet urnenveld uit de periode 600 tot 400 voor 
Christus, in eerste instantie te liggen op de Uzertijd en de Romeinse 
tijd. Dit bad als doel de bewoningsgescbiedenis, het landgebruik en de 
sociale organisatie van de toenmalige lokale samenleving te 
onderzoeken. 
De resultaten van de opgravingcampagnes uit 1991 en 1992 waren 
opmerkelijk.lVerspreid overliet opgravingterrein "Waterdael" zijn ook 
sporen van 16 gebouwen uit de twaalfde en dertiende eeuw 
aangetroffen en na de campagne van 1993 is het totaal op 21 
gebouwen gebracht. Reeds sinds 1980 worden in het zuiden van 
Nederland intensief opgravingen verricht met als doel maatschappelijke 
v~eringen in de Middeleeuwen ook vanuit een archeologisch 
Uitgangspunt te bestuderen. Daarbij gaat het niet alleen om het aanzien 
van huiz.en. nederzettingen en de materiële alltuur. Ook de sociale 
structuren die zich ontwikkelden bij de exploitatie van het landschap 
worden bestudeer~ alsmede de manier waarop die maatschappelijke 
struçturen worden gepresenteerd en de wijze waarop claims op het 
landschap door verschillende participanten worden verwOOrd.4 
~ oude akkercomplex~ met een schat aan archeologische, 
informatie (het bodemarchief) verdwijnen door hedendaagse ingrepen 
in het landschap meer en meer. 
In Someren bestond de mogelijkheid voor het eerst een groot gebied in 
:lijn geheel op te graven. In 1994 werd op de "Hoge Akkers" de locatie 
van het bedrijventerrein grenzend aan de woonwijk "Waterdaer', een 
groot deel van een nederzetting uit de elfile) twaalfde en dertiende 
eeuw opgegraven. Deze lag op een splitsing van wegen en bestond uit 
zeker zeven verschillende erven. 
De resultaten zijn opzienbarend en de grote hoeveelheid gegevens (met 
meer dan honderd middeleeuwse gebouwplattegronden) zal worden 
verwerkt om cm beeld te kunnen scheppen van de ontwikkeling van 
het midddeeuwse landschap en de daarin wonende samenleving. 
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Landschappelijke situatie. 

Door intensieve veldverk:enningen van enkele amateur-archeologen uit 
Someren was reeds bekend dat de aldaar gelegen dekz.andruggen 
tussen de Aa en de kleine Aa in vroeger tijden een aantrekkelijk 
woongebied moeten hebben gevormd. De hoger gelegen 
dekzandplateaus worden omzoomd door beekdalen en moerassige 
laagten. (afb.l 
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De opgravingen hebben plaatsgevonden op de grootste en langste 
dekzandrug, die in het oosten begrensd wordt door het beekdal van de 
Aa. Aan de westzijde hiervan, in een lager gelegen deel van het 
landschap,. ligt de huidige, lintvormige dorpskern van Someren. Ten 
westen daarvan "bevindt zich nog een tweede dekzandplateau, dat 
wordt doorsneden dOOf twee kleine beekdalen. Ten westen van de 
Kleine Aa lagen tot in de twintigste eeuw uitgestrekte heidegebieden 
met moerassige laagten. 
Als gevolg van de plaggenbernesting, die mogelijk vanaf de dertiende 
eeuwen zeker vanaf de zestiende en zeventiende eeuw tot in het begin 
van de twintigste eeuw werd toegepast, zijn alle bewoningssporen van 
vóór die tijd afgedekt door een dikke laag humeuze akkergrond. Door 
grondbewerkingsactiviteiten na het verdwijnen van de bewoning is een 
deel een deel van het originele maaiveld verploegd en verdwenen. 
Daarnaast hebben dierlijke activiteiten en chemische processen een 
negatieve invloed gehad op de kwaliteit van de overgebleven resten. 
Door de hoge zuurgraad van zandgronden is van organische resten 
nagenoeg niets bewaard gebleven. Slechts op sommige plaatsen ter 
hoogte van het grondwaterniveau, zoals in waterputten en natuurlijke 
depressies, zijn hout-, bot~, leer- en plantenresten bewaard gebleven. 
Van alle door mensen aangebrachte ingrepen in de bodem resteren 
slechts verkleuringen in het gele zand(atb.2) 

Paalk1ülen van een gebouw dat werd onuleten door greppels (Afb.2) 
(foto Fo}[ko Kortlang) 
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VaD paalkuil tot boerderij. 

Het interpreteren van grondsporen die bij opgravingen zichtbaar 
worden, zoals paalkuilen, karrensporen en dergelijke, naar voor 
iedereen duidelijke elementen als gebouwen, wegen / paden, greppels, 
erven en dergelijke, verloopt niet zonder problemen. 
De meest voorkomende sporen zijn paalkuî1en in verscbillende 
verschijningsvormen. De best herkenbare zijn de diep ingegraven palen 
die de last van het dak moesten dragen. 
Groepen paalkuilen met een bepaalde samenhang vonnen 
gebouwplattegronden. Enkele plattegronden vormen tezamen met een 
waterput en in sommige gevallen met greppels, een erf 
Over het algemeen bestaat een erf uit een woongebouw, meestal met 
een stalgedeelte onder hetzelfde dak, één of twee bijgebouwen en een 
waterput. Het reconstrueren van de plattegronden van de gebouwen is 
eenvoudig als deze geïsoleerd liggen. 
In veel gevallen zijn opeenvolgende huizen op een zelfde plaats ge
bouwd en oversnijden verschillende plattegronden elkaar. Vooral bij de 
splitsing van wegen, waar verschillende bewoningsfasen elkaar 
opvolgen, is het een wirwar van grondsporen. 
Een groot probleem bij de reconstructie van gebouwen en de 
toewijzing aan een bepaalde bewoningsfase is het omzetten van de 
tweedimensionale plattegrond naar de driedimensionale werkelijkheid 
van bijna negen eeuwen geleden. 
Het is niet eenvoudig vast te stellen wat er met een gebouw is gebeurd 
nadat het in onbruik is geraakt; afbraak, langzaam verval tot bouwval 
of herstel met mogelijk een andere functie. 

Datering. 

Door het ontbreken van organische resten, waardoor dateringen met 
behulp van Cl" of dendrochronologie niet mogelijk zijn, is de enige 
mogelijkheid tot datering. de studie van de mobiele vondsten. 
Het overgrote deel daarvan bestaat uit aardewerkfragmenten. De 
kennis van deze materiaalgroep is echter zo ver ontwikkeld dat deze 
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uitkomst kan bieden voor datering. 
Andere categorieên vondsten, zoals ijzeren en stenen voorwerpen, 
lenen zich minder voor de datering van het gebruik van het erf. Zij 
kunnen wel informatie verschaffen over de op het erf uitgevoerde 
activiteiten. 
Verschillende bekende en herkenbare groepen importaardewerk lijken 
elkaar in tijd op te volgen. De groep aardewerk uit het middengebied 
van de Maas (Andence en omgeving), met potten met een zogenoemde 
sikkelvormige rand, worden vanaf het begin van de twaalfde eeuw 
opgevolgd door potten met randen. S 

Ge"-w Zl,eaa ceboJeen ,..,ea ~ lilt de U· _ -(afb.) ~!;;'tu Foldco Kortlang) 

~egelijk.ertijd doet ook het aardewerk uit Zuid-Limburg (o.a) 
uit Brunssum, Schinveld en Nieuwenhagen ) zijn intrede.6 
Rond het midden van de twaalfde eeuw stagneert de aanvoer van 
aardewerk uit bet Duitse Rijnland (pafiTath en Pingsdorf), alsmede de 
productie van lokaal of regionaal handgevormd aardewerk, dat 
gangbaar was vanaf de tiende eeuw. Het aardewerk uit Zuid-Limburg 
neemt dan de belangrijkste plaats in. Na omstreeks 1175 verdwijnen de 
typische potten uit het midden-Maasgebied en groeit het aandeel 
zogenoemde Elrnpter aardewerk, dat in de loop van de dertiende eeuw 
als bulkgoed wordt aangevoerd.7 Een aanzienlijk deel van het 
aardewerk is echter van lokale en regionale makelij. Deze groep is 
minder goed bekend en daardoor moeilijker te dateren.Een probleem 
bij de datering van een buisplattegrond aan de hand van de 
aardewerkvondsten in de paalkuilen en op het erf is het voorkomen van 
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verschillende, elkaar in tijd overlappende aardewerkgroepen. 
Wanneer een huis gebouwd werd in de eindfase van. het gebruik van de 
ene aardewerkgroep, gebruikt ten tijde van een opvolgende groep en 
afgebroken in de beginfase van de daaropvolgende aardewerkgroep, 
vergroot dat de kans op het voorkomen van diverse soorten 
aardewerk. Daardoor kan de dateringmarge van een gebouw 
aanzienlijk moeten worden verlengd. 
Door analyse van de structuur van de sporen, van kuilen die te maken 
hebben met de bouw of afbraak van een huis of ander gebouw en van 
aardewerkresten die verzameld zijn uit de verschillende lag~ is het 
toch mogelijk uitspraken te doen omtrent de chronologie van de 
gebouwplattegronden. 
Bij gebouwen waarin geen vondsten zijn gedaan, is zoveel mogelijk 
gekeken naar andere criteria. Daarbij gaat bet om vondsten uit 
waterputten, oversnijdingen van sporen en de ligging ten opzichte van 
andere gebouwen, waterputten en de middeleeuwse weg. Deze criteria 
hangen tevens samen met de functiebepaling van een gebouw, hoewel 
deze nooit met zekerheid is vast te stellen. Van een eenduidig gebruik 
van een gebouw hoeft immers geen sprake te zijn, want dit kan 
variëren tijdens de levensloop van een gebouw. Een belangrijk 
criterium om aan een gebouw een woonfunctie toe te kennen berust, 
naast de grootte, op de aanwezigheid van een haard of een restant 
daarvan. 
Bij het ontbreken daarvan wordt gekeken naar een eventuele interne 
indeling of naar de plaats van ingangen en de verspreiding van 
gebruiksafval binnen de plattegrond. Tot slot kan een plattegrond 
vergeleken worden met een exemplaar waaraan de functie wel is vast te 
stellen. 

Middeleeuwse bewoning. 

De eerste bewoningsactiviteiten in Someren gedurende de volle 
Middeleeuwen vond plaats aan het eind van de elfde eeuw. 
Vanaf het midden van de twaalfde eeuw is er een forse groei aan 
activiteiten waar te nemen. terwijl het gebied aan het begin van der
tiende eeuw langzaam verlaten werd. Tot de vroegste bewoningsfase 
behoren vier of vijf gebouwell (afb.3 1II'S.1o, 54,60 en 61). Deze gehouwen 
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hebben een overeenkomstige plattegrond. Twee van hen hebben een 
duidelijke haardplaats, terwijl waterputten ontbreken. Ze liggen 
excentrisch ten opzichte van de latere nederzetting. Mogelijk hebben ze 
gediend als overnachtingsplaats voor herders of voor de vroegste 
ontginners van dit gebied. Dit gebied. met daarin ook bewoning op de 
erven A en B, lijkt aan de westzijde begrensd te worden door een 
gelijktijdige. noord-zuid lopende greppel, die zich door het landschap 
slingerde.(Afb.3). 

fase periode aantal crflocaties afbeelding 

I075 - uoo 2 of 3 A40 , B47/48 4 
2 noo - 11 25 3 A35, c23, D9 

3a circa 11 50 4 of 5 E32/ 33 . F30 . 111 2. MI 7 
3b Il50 - ll75 6 A69, c 50, cn, )67, 

K58, [14 8 
4 Jl 75 - 1225 4 G5 I , NI9, P3, a lL? 9 

na 125° ° 1I 

T.lIeIl ~opeemCJltlDc V1III~ ~4e 11·. U· en 13" eeuw. 

Aan het begin van de twaalfde eeuw werd het aantal gebouwen 
uitgebreid. Op de plaats van erf A worden nieuwe gebouwen rond de 
bestaande waterput geplaatst. Uit het vondstmateriaal is duidelijk af te 
leiden, dat die waterput minstens een eeuw in gebruik is geweest. 
Bovendien is er sprake geweest van herstel van het hout van deze put, 
die uit een dikke holle eikenboomstam bestaat. De situatie op erf B 
blijft onduidelijk. Misschien volgen de gebouwen 47 en 48 (zie afb.3) 

elkaar in tijd op, zodat bewoning in deze periode mogelijk blijft. 
Aan de overzijde van de weg, die omstreeks 1100 ontstond door het 
steeds volgen van dezelfde route tussen de verschillende erven. 
verscheen het nieuwe erf C. 
Op een geheel andere locatiet ongeveer 250 meter ten westen van erf 
C, ligt gebouw 9. Dit woongebouw, waarvan de sporen vanwege de 
huidige bebouwing niet blootgelegd konden worden en een spieker 
(gebouw 36) vormen deels erf D. 
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Deze gebouwen leveren de enige aanwijzingen voor bewoning op die 
plaats (aib.4) In het midden van de twaalfde eeuw is er een opmerkelijke 
groei van het aantal erven en gebouwen waar te nemen {tabell en atb.6 en 7). 

I 
0 ... - lOOm .... 

Someren volle middeleeuwen 
fase 1 (1075-1100) 

Opmerkelijk is de aanwezigheid van twee waterputten op erf E, 
waarvan één een boomstamput is. De andere is een klein tonputje. In 
de overgang van de derde naar de vierde bewoningsfase is erf 1 in 
gebruik (afb.6). De sporen hiervan, die dOOf de ROB in 1990 zijn 
onderzocht, zijn niet compleet en onduideliJlc van structuur. Naast twee 
of drie kleine gebouwen zijn twee waterputten gevonden die aan de 
rand van een depressie liggen. In de vierde bewoningsfase (atb.8) 

verplaatste de nederzetting zich naar de lagere en vochtigere delen 
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van de dekzandrug. Op de splitsing van wegen is nog slechts één erf in 
gebruik, met drie gebouwen en een nieuw aangelegde waterput. In het 
bijzonder grote woonstanwis, gebouw 51, werden in een paalgat van 
één van de staanders een compleet kogelpotje van Elmpter aardewerk 
en twee hoefijzers gevonden. Vermoedelijk is hier sprake van een 
bouwotfer (a1h.11). Gedurende de laatste gebruiksfase van het 
onderzoeksgebied was er geeft bewoning meer: slechts de weg bleef in 
gebruik (afb.6 en 12). 

I 
o lOOm ... _ .... 

Someren volle middeleeuwen 
fase 2 (1100-1125) 

o 

Dlr1weellrMtl b ...... 1188-U25.I ••••• : .. ~ Ir; W ........... e; wq;" 
•• OUdJItUepi ' ......... ...,.,. I.;e; ..... c d ;~ ......... _ ....... 

(bat EcIy M1dié en Paal vA.. KIafl) 

Deze fase, die begint in de dertiende eeuw. kenmerkt zich door de 
vorming van het laatmiddeleeuwse cultuurlandschap dat thans door de 
uitbreiding van Someren weer verloren gaat. De tijdens de opgravingen 
gevonden 
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sporen bestaan uit evenwijdig lopende greppels (alb.13). Deze vormen de 
onderzijde van de perceelsgrenzen. zoals die bekend zijn van de 
kadasterkaart uit 1830 (atb.14) Uit de vullingen van de greppels blijkt dat 
deze dateren óf van de eerste periode van de vorming van het akkerdek 
óf van kort daarna. Door de opkomst van de plaggenbemesting 
behielden de percelen vaak een vaste vorm, maar kwam het maaiveld in 
de loop van de tijd steeds hoger te liggen. Het toponiem "Hoge 
Akkers" en de benaming "Lage Weg" voor de tijdens de opgraving 
aangetroffen twaalfde--eeuwse weg illustreren dat. Ook de meer 
oostelijk gelegen "Hoge Weg" is tijdens het archeologisch onderzoek 
in de vorm van bundels karrensporen waargenomen.. 

De l1IWfIe ..... sewec zu.lsu zida tIjftu liet ~ Bdeneekia cIe Wem ...... ,. Op 
emboga-1IIveaa zijR ~~. (folo F<lkkQ Kortlang) 

Bij projectie van de bij de opgravingen laagten in het landschap op de 
oudste kadasterkaart valt op dat de middeleeuwse weg langs deze 
laagten liep. Ook verspringen de perceelsgrenzen bij deze laagten. 
De nederzetting van de "Hoge Akkers" heeft zich verplaatst in de 
richting van het westelijk gelegen beekdal en de bewoning heeft zich 
daar tot op beden voortgezet. Het verlaten nederzettingsterrein is in 
gebruik genomen als akkergebied, bestaande uit lange~ smalle 
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percelen. Dergelijke verplaatsingen zijn het gevolg van sociaal
politieke, agrarisch I technologische en andere maatschappelijke 
ontwikkelingen, alsmede-_vaa-natuurlijke oorzaken of combinaties van 
deze factoren. 

I 
o lOOm ... _ .... 

someren ~oIJe middeleeuwen 
taM 3A (rond 1150) 

Heren en Boeren.. 

De nederzetting in Someren kénde haar hoogtepunt gedurende het 
midden van de twaalfde eeuw. In deze periode was er sprake van 
afbrokkeling van het centrale gezag van de Duitse keizer, die gepaard 
ging met de opkomst van een regionale elite. Gelijktijdig vond een 
grote demografische en agrarische groei plaats, een spectaculaire 
ontwikkeling in de nijverheid alsmede de opkomst van de 
geldeconomie. De ontginningen die op de Brabantse zandgronden 
plaatsvonden leidden tot vergroting van de macht en rijkdom van de 
initiatiefuemers. 10. De Somerense nederzetting kan als resultaat van 
een dergelijke ontginning beschouwd worden. De bewoners hebben 
mogelijk in opdracht van een 
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heer "de wildernis" ontgonnen. De ruimte van de nederzetting lijkt 
nogal ongeconstrueerd. De weg wurmt zich tussen de gebouwen door 
en vooral bij de splitsing van w~ waar gedurende de twaalfde eeuw 
langere tijd is gewoond en gewerkt, liggen de gebouwen kriskras door 
elkaar. De opgravingen van 1996 tot en met 1999 geven echter een 
duidelijk patroon van verspreide erven langs de nog van de 
kadasterkaart bekende wegen. De kadasterkaart toont een gebied van 
ongeveer 100 ha. waarin de ldeine langwerpige percelen zichtbaar zijn. 
Uitgaande van een akkercomplex van 20 tot 50 ha. en de interpretatie 
van De Bont, betreffende een bron uit 1244, waarin melding wordt 
gemaakt van een uit twee hoven bestaand landgoed (12) blijft 
vooralsnog onduidelijk of het akker complex aan één of meerdere 
bewoningseenheden moet worden toegewezen. Een andere vraag blijft 
of de opgegraven nederzetting een collectieve stichting betreft, of dat 
deze gegroeid is vanuit een centrale hof. die bij de kerk gelegen kan 
hebben. Een feit is dat er op deze plaats een gehucht ontstond. 

1 
10 ... I 100 .. -

Someren volle middeleeuwen 
fase 3B (1150-1175) 
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De basis van een boerengemeenschap werd gevormd door de familie. 
Deze kreeg vorm in het voortbestaan van een huis en in het dagelijks 
leven van een groep mensen die samen leefden onder hetzelfde dak. Urt 
tal van teksten komt naar voren hoeveel huis en fà.milie betekenden in 
economisch en emotioneel opzicht en bij de afstamming. Erfopvolging 
gaf vaak. aanleiding tot herbouw van een huis. Dat gebeurde meestal 
pal naast het oude huis.(13) In Someren kan op tal van plaatsen 
vastgesteld worden dat de erven meer gebruiksfasen kenden. 

I 
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o lOOm 
-.,-~ 

Someren volle middeleeuwen 
fase 4 (11.75-1225) 

o 

Faw 4; Ild ~ 'ift&dlaift _ liet dIJde w. • 11' _. ~ a; 

ce~ It; WlIIte*p 1 PIl; ~ wq; 11; ~ e;. eptep1lUIl areaL (1wrt Edy 
Mulié en Paulv.d.Krotl) 

Binnen de gemeenschap waar onderlinge saamhorigheid en 
gemeenschapsgevoel heersten, blijkt vaak een sociale gelaagdheid 
aanwezig. Het verschil in status wordt behalve door rijkdom (geld en 
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grondbezit), veroorzaakt door de relaties in politieke en informatie
netwerken. Yertegenwoordigers van de gemeenschap bezochten of 
ontvingen de heer of andere functionarisse~ zoals belastinginners of 
geldschieters. De pastoor en de traditionele "oude wijzen" van het dorp 
onderhielden dergelijke relaties met de buitenwereld en gingen coalities 
aan met de landbouwers en de eveneens aanwezige gespecialiseerde 
ambachtslieden. Deze relaties waren zowel horizontaal, tussen 
gemeenschapsleden onderling, als verticaal, tussen gerneenschapsleden 
en hun heer. In de nederzetting in Someren waren naast boeren ook 
gespecialiseerde ambachtslieden werkzaam. 
De gevonden slijp- en maalstenen, spinsteentjes, scharen en messen, 
een strijksteen en het afval van leerbewerking duiden erop dat er 
allerlei ambachtelijke activiteiten plaatsvonden. (afb.lO), Deze kunnen niet 
helemaal aan huishoudelijke handarbeid worden toegeschreven. 
Bovendien leefden er een pastoor, een tirnmennan, een molenaar en 
een smid. Deze specialisten kregen voor geleverde diensten een deel 
van de landbouwopbrengsten. 

__ ! t 
! a. tQ!2IIII 

I 111" 111 I i .,J' I I 'I , " 1 

~ 3 4 , • '.. 7 • t '0 11 12 13 ,. 16 1S 17 18 19 .20 

~ voorwerpea aii jlelaouw U. liet complex heeft _ • __ ..... elrelnl'ae ~_ 

daiIIeBJIr. ~jke eontm, WbIlve- cJ,e voorwe...- lIJe ~ wcmIeD met vt'OGWdIjifoe 
~ ( ect..r, s ...... __ ...... etaat tie .... lI)'IbbeoI tGt ~ vaR de Iaoe4elIa de 
edtteIIJroe'lllOlllnf. (J610) (foto Mark yoo) 
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Het middeleeuwse boerenleven moet hard en intensief zijn geweest. De 
werkzaamheden lagen vast in kalenders. Dag in, dag uit, jaar na jaar, 
was het ploegen, eggen, zaaien, oogsten, binden, binnenhalen, dorsen, 
schoonmaken en malen. Te Someren werd in elk geval vlas, 
pluimgierst, rogge en huttentut verbouwd, een plantje met een hoge 
olieopbrengst.l~ De aanwezigheid van zaden en kapselresten betekent 
vrijwel zeker dat deze gewassen in de omgeving werden verbouwd en 
in de nederzetting verwerkt. De in de nabijheid verzamelde vruchten 
bestonden uit appel, peer, hazelnoot., braam en vlierbes. De onkruiden 
geven een beeld van het lokale milieu. Een aantal onkruiden kwam op 
akkers voor, waar winterrogge moet zijn verbouwd. 

\ 

Het is niet geheel duidelijk of er gedurende het laatste kwart van de 
twaalfde eeuw een slagensteIsel is gehanteerd, waarbij geen periode 
van braakligging meer noodzakelijk was. Naast akkerbouw werd er 
ook vee gehouden. Tijdens de opgravingen zijn (tot 1996) vijftien 
dierbegravingen 
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gevonden. Het betrof voornamelijk runderen. Onderzoek moet 
uitwijzen of het zieke dieren betrof of dat deze volgens een bepaald 
ritueel zijn "geofferd·'. 
De boer stond voortdurend bloot aan een grote werkdmk en 
spanningen, zowel in milieu-technische zin (weer en wind), als in het 
sociale systeem waarin het huishouden draaiende gehouden moest 
worden. Daarnaast lag er op de gemeenschap economische druk 
vanwege betalingen van cijns en pacht en speelden politieke perikelen 
en militaire verplichtingen een rol, zoals de oproep tot "dienstplicht» 
voor de heer. 

Negorij of machtsbasis. 

Welke plaats nam de agrarische gemeenschap van Someren in in de 
politiek instabiele tijd van de voUe Middeleeuwen? Tydens deze 
periode veranderde de aard van de zeggenschap over de ruimte en de 
productiemiddelen. Naast het wegvallen. van een centraal gezag en de 
daarmee samenhangende opkomst van lokale machthebbers., speelde 
het ontstaan van parochiecentra een belangrijke rol in deze tijd. Tot de 
parochie behoorden allerlei soorten nederzettingen zoals gehuchten, 
individuele boerderijen, pachtboerderijen van abdijen en geïsoleerd 
gelegen elitewoonplaatsen. De bewoners hiervan bezochten dezelfde 
kerk. De parochie was het institutionele en ideologische kader van een 
plattelandsgemeenschap. Evenals te Someren bestonden parochies in 
de Kempen veelal uit een cluster van een aantal nederzettingen die op 
een dekzandruglagen en omsloten werden door beekdalen. 17 

Hoogstwaarschijnlijk behoorde de nederzetting van Someren tot de 
Sint Lambertusparochie 11 waarvan de kerk op nog geen kilometer ten 
noordwesten van de opgegraven nederzetting lag. De ligging van deze 
kerk is bekend van topografische kaarten. Ze stond tot aan het eind van 
de negentiende eeuw in het gehucht Speelheuvel. De ouderdom van de 
kerk is niet bekend maar ze hangt mogelijk samen met de aanwezigheid 
van een Luiks domein in Someren. De Luikse aanwezigheid in 
Texandrië (later Kempenland) dateert uit de elfde eeuw. Someren 
kende ook lokale adel. Dit blijkt onder andere uit de 
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familienaam "van Someren". In 1134 richtte Folkold van Berne en zijn 
echtgenote Bescela van Someren het Norbertijnenklooster Beme. 20 

De historische bronnen inzake Someren reppen ook over een adellijk 
geslacht in Someren. Twee oorkonden uit 1224 en 1228 maken 
melding van schenkingen ten behoeve van de priorij van Postel. Dit 
betreft goederen die Hendrik van Someren (in1224) en later Hendrik 
Kirse en zijn vrouw Mabilia (in 1228) in leen hielden van de 
bisschoppen van Luik.!l 

I 
l' 

o IOCm - --

Someren volle middeleeuwen 
fase 5 (na 1250) 

o 

De batsU fase _ 1250. Dr U ' _ 1Iew0llllat ÏII geheel venlwewa. Hei ~ wonö ..... 
baIdIIomtgnad ia gdmA ~ ~ a; we:; b; creppelt; e; 4epRSllies; lI; epeegraval 
lIftaIII. 

(kAart Edy MDlié en paulv.d.Kroft) 

De nieuwe elite kwam veelal voort uit onvrije ministerialen 
(dienstlieden) die bijvoorbeeld als rentmeesters of meiers steeds meer 
macht gingen uitoefenen op de geestelijke domeinen. Als meier 
bemoeiden zij zich met de nieuwe ontginningen.n 
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Voorts moest er t~ Someren nog allodiaal bezit hebben gelegen. In 
1244 schonk Maria van Leuven, dochter van de hertog van Brabant en 
ex-keizerin van het Duitse Rijk, haar uit twee curtes bestaande 
allodium aan een te bouwen Cisterciênzerinneooster in Binderen bij 
Helmond. Twee jaar later bevestigde zij nogmaals de schenking van 
haar twee landgoederen (predia) in Someren aan Binderen.23 
Waarschijnlijk ging het om een pas ontgonnen gebied van vrij grote 
omvang en met vrij hoge opbrengsten. 24 

Maria van Leuven bezat ook een kasteel in Helmond, het "Oude 
Huys", waarvan de oudste fase dateert uit de tweede helft van de 
twaalfde eeuw. 
In de loop van de late twaalfde en het begin van de dertiende eeuw 
kwam het hele gebied tussen Antwerpen en 's Hertogenbosch in 
handen van hertog Hendrik Ie van Brabant (regeringsjaren van 1183 
tot 1235). Vanaf ongeveer 1185 trachtte hij een nieuwe inhoud te 
geven aan de titel hertog van Brabant door zijn heerschappij op te 
leggen aan de bewoners van Texandrië. De hertog bracht lokale 
edellieden onder zijn suzereiniteit door hen als leenmannen aan te 
nemen. Ook werden zij ertoe aangezet goederen en rechten te 
schenken of te verkopen aan abdijen waarover de hertog voogd was. 
Eén daarvan was de priorij van Postel (gesticht in 1138 .. 1140), 
dochterklooster van de abdij van FloreffiL 26. 

Uit de oorkonden van 1224 en 1228 blijkt dat de heren van Someren 
een zelfde lot waren beschoren. Het bezit van Pestel groeide in de loop 
der eeuwen uit tot grote omvang. Uit vijftien en zestiende-eeuwse 
bronnen is bekend dat de goederen te Someren bestonden uit alle 
tiend~ twee molens en vier pachthoeven met veel bouwland en 
weiden .27 

Door het ontbreken van nauwkeurige plaatsaanduidingen in de 
historische bronnen is het vaak: moeilijk deze te. koppelen aan 
archeologische gegevens. Dankzij speurwerk in de gemeentelijke 
archieven zijn de locaties van de vier Postelse hoeven te Someren 
bekend.28 Drie ervan liggen op de meest westelijke dekzandrug van 
Someren (alb.l,i)'Het betreft de hoeven Ten Roode, Groot Akkerbroek 
en Klein Akkerbroek. Het oude Luikse domein met de Sint 
Lambertuskerk en de later Postelse hoeve 4<Ten Hofstad" liggen op de 
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grotere oostelijke dekzandrug. Juist ten zuiden daarvan ligt een nieuwe 
ontginningsnederzetting, met daarin de opgegraven nederzetting (afb. I: 
h) 

Dat, en het gegeven dat het om uitgestrekte bezittingen moet gaan, 
maken het aannemelijk dat het archeologisch onderzochte gehucht van 
Someren behoorde tot bet allodium van voornoemde Maria van 
Leuven. Deze aanname wordt gestaafd door de ontwikkeling van deze 
nederzetting vanuit bet zuiden. 

Tot slot 
Voor Vv"M de volle middeleeuwen betreffen hebben de opgravingen \laD de 
jaren 1996·1999 een duidelijk beeld van de topogJafie van de twaalfde-eeuwse 
nederzetting in Someren opgeleverd. Daaruit blijkt een patrooo van verspreide 
erven langs de wegen die van de kadasterkaarten bekend zijIL Dit betreft de 
Lage-.of Willeskesweg (met splitsing), de Molen of Muldersweg en de 
KerkstIaat. Deze nederzetting was naar alle waarschijnlijkheid het resultaat 
van een ontginning. Mogelijk behoorde bet gebied tot bet bezit van Maria van 
Leuven. dat later in handen of onder voogdij van de hertog van Brabant 
kwam. 
De opgravingen van na 1995 hebben ook vele nieuwe inzichten opgeleverd 
omtrent de periode vóór de twaalfde eeuw. In dit kader wijzen we slechts op 
een concentratie van gebouwplattegronden en een aantalwaterputten. 
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Vooralsnog lijken deze te dateren uit de elfde eeuw. Ze liggen 150 tot 200 
meter zuidelijker dan de hier beschreven nederzetting. Even opmerkelijk is de 
vondst van een tiental plattegronden van gebouwen die dateren uit de zevende 
en achtste eeuw 
Ofschoon een continuïteit van de bewoning nog ni~ is vastgesteld, is het een 
aantrekkelijk idee om de ontwikkeling van de nederzetting terug te voeren tot 

die van een donlein uit de vroege Middeleeuwen. 

~ 
N 

De peraftrint volJals de ~ .at ca. 1838 JIlIri ID het lbiIWeIt -de Sint ~ ea 
t«Ittfteveil de ZuIIt-WIIIeJaII~"" (18Z2-18ló etI tie Aa. Voord In !liet nWeu djR de JiJeàle pen:eIeo 
v .. tkoude~1:eJt ... :dddhar. 
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mSTORIE VAN DE GROOTE PEEL. 

Bij gelegenheid van de laatste bijeenkomst van de peelgidsen d.d. 6 
april j.l. waarbij Aljan van der Zee een uiteenzetting gaf over "Opbouw 
en Filosofie" van het nieuwe Natuuractiviteitencentrum in de Groote 
Pee~ heeft Geert Strijbosch het idee aangekaart om bij dat centrum een 
herdenkingsmonument in de een of andere vonn op te richten. 
Geert maakt deel uit van de werkgroep die zich heeft ingezet voor de 
oprichting van een beeld van de klokkengieter "'JAN DIE SMET VAN 
ASTEN" in onze gemeente. Deze werkgroep ressorteert onder de 
Stichting Toeristisch Actief Asten (STAA). 
Binnen onze groep is het initiatief om te komen tot de oprichting van 
een berdenkingsmonument besproken en men staat er unaniem achter. 
Wanneer in het nieuwe Natuuractiviteitencentrum aandacht 
geschonken wordt aan de historie van de Groote Peel, mag naar onze 
mening, het onderdeel van de oorlogshandelingen 1940-1945 daar niet 
aan ontbreken. 
Zonder in details te treden moge ter adstructie het volgende dienen: 

Het Peelgebied- en dan bedoelen wij naast de Groote Peel ook de 
Deurnesche Peel en Mariaveen, maakte reeds voor 1940 onderdeel uit 
van de Peelraamstelling. Dit was een verdedigingslinie tegen een 
eventuele inval van de Duitsers in ons land. Er werd een groot aantal 
kazematten gebouwd waarvan er nog enkele zijn overgebleven. 
Verder vinden we in de Groote Peel nog andere overblijfselen (o.a het 
pad temidden van het Elfde) die herinneren aan deze verdedigingslinie. 

1) Gedurende de oorlogsjaren zijn veel geallieerde bommenwerpers 
in de Peel neergestort. Naar ons is verteld hadden de vliegeniers, 
die met hun vliegtuigen vanuit Engeland het Roergebied gingen 
bombarderen, de opdracht om - als hun vliegtuig zou worden 
aangeschoten - de bommen zo mogelijk boven de Peel af te 
werpen en het vliegtuig in dit gebied te laten neerstorten. 
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In de Groote Peel is een groot aantal geallieerde bommenwerpers 
terechtgekomen. In sommige gevallen 
is de bemanning daarbij omgekomemen. 
Soms kon de bemanning met hulp 
van de ondergrondse verzetsbewe-
ging via omwegen terugkeren naar 
Engeland. Uiteraard viel ook een 
groot aantal van de vliegeniers in 
Duitse banden. Waarschijnlijk lig-
gen er in bet moeras van de Groo
te Peel nog vliegtuigen met beman
ning en al. Ter herinnering aan een 
neergeschoten vliegtuig, waarbij 
een of meer inzittenden om bet le
ven zijn gekom~ werd in 1945 
een bouten kruis opgericht dat ver
vaardigd was met kienhout uit de 
Peel. 

.I 
/ , 

In het kader van de ontginning van De ouden vaR eeD venmgeluk-
de afgegraven Peelgebieden onder piloot bij het kruis. 
Asten is dit kruis helaas verdwenen. 
Een fotokopie van dit wel zeer markante kruisbeeld treft U hietbij aan 
Het is genomen uit het boek van Frans Smits, getiteld "Mijn leven in 
dePeeJ". 

De Peelgebieden hebben een belangrijke functie gehad voor de 
verzetsbewegingen en het tijdelijk in veiligheid brengen (onderduiken) 
van verzetsmensen en geallieerden, die door de bezetter gezocht 
werden. 
Een aantal peelgidsen heeft te kennen gegeven hun kennis en ervaring 
met betrekking tot het voorafgaande te willen inbrengen. Onze 
werkgroep is de mening toegedaan dat een herdenkingsmonument het 
beste opgericht kan worden nabij het nieuwe Natuur
activiteitenrentrum. Daar komen veel mensen en is de benodigde infra
structuur. Peelgidsen kunnen daar tijdens rondleidingen bun verhaal 
kwijt Ook kan de Ontvangst van buitenlandse nabestaanden van 
gevallenen optimaal plaats vinden. 
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Als het nu niet gebeurt, komt het er waarschijnlijk nooit meer van. En 
het zou toch erg verwijtbaar zijn als er geen aand~ht zou worden 
geschonken aan deze groep gevallenen, die tooh een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan onze bevrijding. 

De burgemeester van Asten met wie wij het initiatief besproken 
hebben, is bereid, waar nodig, ondersteuning te verlenen aan de 
realisering van dit project. 
Wij hopen dat ons verzoek serieus in overweging wordt genomen en 
zien uw reacties met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep> 
"Kunstwerk Het Beeld Van Asten" 

KLEINE EXCURSIE NAAR MUSEUM 

'HET HERTOGSGEMAAL' 

in Gewande op .zaterdag 6 mei 2000 

Deze excursie van een klein gezelscbap uit Heemkundekring "De 
VonW' was het natuurlijke vervolg op de boeiende lezing die Anton 
Verhagen uit Empel al op dinsdag 14 maart voor ons heeft gehouden 
over de "Tempel van Empel" en andere Romeinse en Keltische 
vondsten. 
Reeds veertig jaar lang wordt Antoo persoonlijk gedreven door de wil 
om in de bodem waarop hij leeft, restanten te ontdekken van mensen 
en dieren en van andere voorwerpen die getuigen van gebeurtenissen 
uit het verre verleden. Naar hij zelf schrijft: uit een voortdurend 
verlangen om inzicht te krijgen in de wijze waarop mensen en dieren 
van verschillende soorten, in opeenvolgende tijdperk~ vanuit een 
eeuwige strijd om het best~ soms onderling en soms tegen een hen 
omringende natuur, in een telkens veranderende historische omgeving 
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hebben geleefd aan de Brabantse en Gelderse oevers van de Maas 
tussen den Bosch en Lith. 
Met een viertal auto' s en de fietsen achterop gingm we bij stralend 
Ieotewee.r al vroeg op weg naar Gewande, waar de "Stichting 
Archeologisch en Paleontologisch museum Hertogsgemaal" een van de 
oude gemalen uit de regio Den Bosch beheert, waarin de collectie van 
het museum wordt getoond. 
Na eeD hartelijke ontvangst met koffie werd eerst een beeld geschetst 
van de merkwaardige functie die dit gebouw in de Bossche waterlinie 
moest verwllen. Hoe de vijand het water waar je eent tegen vecht, na 
te zijn getemd, tot je bondgenoot wordt gemaakt tegen mogelijke 
vijandige legers die je kunnen belagen. De eeuwige strijd om het 
bestaan. compleet met anekdotische verbalen over onderduikers onder 
de betonvloeren van het gemaal in de periode van de Duitse bezetting. 
Ronduit imponerend is de confrontatie met het bijna volledige skelet 
van een prehistorische mammoet bij het begin van de rondleiding. Dit 
werd in 1968 in delen uit een diepte van 16 meter, op enkele 
honderden meters afStand van het gemaal uit de Maasoever 
opgezogen. Ook zijn er botten van andere uitgestorven dieren te zien, 
zoals van de wolharige neushoorn, het reuzenhert, de wisent, de oeros 
en de grotten1eeuw. 
Een de mens omringende natuur, zoals blijkt uit het tweede deel van de 
rondleiding. Want daarin werden we geconfronteerd met door mensen 
gemaakte paleolithische stenen en benen werktuigen uit perioden 
tussen 300.000 en 350.000 jaar voor Christus, deels ter plaatse 
vervaardigd of temniDSte gebruikt door de Praesapiens en de 
Neanderthalers, deels aangevoerd door Maas en Waal. 
Maar het derde deel van de rondleiding overtreft nog af het 
voorgaande. De gebroeders Verhagen en hun vrienden van de 
arclleologische wakgroep ~·Cromagnon·' hebben overvloedig 
bewijsmateriaal getoond van een onmiskenbaar Keltisch atJtuurpatroon 
op de zuidelijke Maasoever in deze streek aan het begin van onze 
jaarteJIing. 
Tot in de Romeinse tijd bestond hier een hoogwaardig kelto-romeins 
samenlevingspatroon, Waarin o.a. "De Tempel van Empel" past. 
Daarnaast geven grote hoeveelheden andere vondsttm aanleiding tot 
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nieuwe inzichten in de vroege geschiedenis van ons land, met 
verrassende Keltische accenten. Een en ander is zeer gedetailleerd en 
heel boeiend beschreven in bet boek dat Anton Verhagen samen met 
Amold Chambon heeft geschreven in 1995, getiteld "Speuren naar het 
onverklaarbare. Archeologie in het Maasdal"( voor geïnteresseerden bij 
onder,g~ekendeterUuage). 

Aan het slot van deze excursie werden alle aanwezigen verrast met een 
viertal fietsroutes vanuit Empel rond de noordelijke en zuidelijke 
Maasoever tussen Rossum en Ammerzode, zodat bijna iedereen nog 
urenlang kon genieten van deze heerlijke lentedag. 

E.eJ. Cuppens. 

Nieuws van Werkgroep "De Vonder. 

Binnen de heemkundekring Asten-Someren is reeds verschillende jaren 
een werkgroep Oud-schrift werkzaam. Deze groep houdt zich bezig 
met het transcriberen van oude archiefstukken voor het Streekarchief 
Peelland te Deurne. Transcriberen betekent het omzetten van oude 
archiefstukken in modem Nederlands, zodat deze vertalingen ook 
gelezen kunnen worden dOOf mensen die het Oud-schrift niet kunnen 
lezen. Het spreekt vanzelf dat deze groep zich bezig houdt. met het 
"vertalen" van stukken, die betrekking hebben op- de gemeentes Asten 
en Someren. 
Enkele leden van onze vereniging waren van mening dat best eens wat 
meer aandacht geschonken kon worden aan de geschiedenis van onze 
streek. Temeer omdat het nieuwe heembuis hiertoe alle mogelijkheden 
biedt. 
Aanvankelijk werd gedacht aan stamboomonderzoek van bekende 
Astense of Somerense families, doch na ampel overleg werd besloten 
een onderzoek in te stellen naar oude toponiemen. 
Toponiemen zijn oude streek- of veldnamen die door de mensen 
gebruikt werden voordat er een Kadaster bestond. De eerste kadaster
kaarten werden opgemaakt in 1832 en deze kunnen dan ook 

30 

uitstekend dienen als uitgangspunt van onderzoek. 
In een door de heemkundekring aangeschaft computerprogramma 
moeten nu eerst de gegevens van 1832 worden ingebracht, waarna de 
wijzigingen na 1832 onderzocht en ingebracht moeten worden maar 
natuurlijk ook voor zover te achterhalen de veranderingen vóór 1832. 
Het is dan ook bijzonder prettig dat enkele leden van de groep Oud
schrift zich bereid hebben verklaard ook hieraan mee te willen werken. 
Bij de oprichting van de werkgroep bleek dat 2 leden van onze 
vereniging n.1. Frans Martens en Ton Waals reeds over zeer veel 
gegevens beschikten betreffende de gemeente Asten. Zij zijn nu 
begonnen met de verwerking van deze gegevens in het hiervoor 
bedoelde computerprogramma 
De overige leden van de werkgroep nJ. Wun Deenen, Piet van 
Diepenbeek, Jacq JOris, Jos Slaats, Ad Smulders en Fien van Triet 
zullen zich voorlopig bezig gaan houden met het invoeren van de 
kadastergegevens J 832. die als uitgangspunt moeten dienen.' 
Door de werkgroep werd COllUIct opgenomen met het Streekarchief 
PeeIland, waarvan reeds veel medewerking werd verkregen, waarvoor 
wij uiteraard zeer dankbaar zijn. 
Omtrent voortgang van het onderzoek: zal de werkgroep van tijd tot 
tijd verslag doen via het Vonderke. 
Indien ook andere leden van onze vereniging aan dit project willen 
meewerken, dan kunnen zij zich hiertoe opgeven bij het secretariaat 
Tuinstraat 9, tel491498. 
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING 
"DE VONDER" 

ABAB. Witvrouwenbergweg 12 Someren 
Acfis Business centrum. Heuvel 12. Someren 
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker. Hombroeckstraat 1. Asten 
AutobedrijfBerkvens. Voorste Heusden 55. Heusden. 
Bakkerij van de Mortel. FJoreffestraat 7. Someren 
Bayens Brillen. Speelheuvelstraat 7. Someren. 
G.Berkers . Zonneweg 1. Someren. 
Bouwbedrijfvan Bree BV. Vaarselstraat 10. Someren 
BouwbedrijfDriessen BV. Molenakkers Sb. Asten 
Bouwen TimmerbedrijfCortooms Verberne. Molenakkers 5. Asten 
Bos Elektrotechnisch Buro. lndumaweg I. Someren. 
Fysiotherapie L. Tulkens. Beatrixiaan 10. Someren. 
Hurkmans BV. Aannemingsbedrijf. Schoolstraat 30. Someren 
Gianotten Adviesburo. WdheIminaplein 6a. Someren. 
Isobouw Systems BV. Kanaalstraat 107. Someren. 
Notaris Kessels. Wt1helminastraat 30-32. Asten. 
Larco Conserven Someren. BV. Industrielaan 10. Someren 
Leenen BV. Verwarming-Loodgietersbedrijf HalfElfje 4. Someren 
Garage Linden. Ter Hofstadlaan 140. Someren. 
Sleegers Fann Equipment. Hoyserstraat 1. Someren. 
Smits BouwbedrijfBV. Dorser 2. Someren. 
E.B.Steyns. Winkelstraat 9, Someren. 
Veugen StaIlenbou.w. NteUwendijk 90. Someren. 
Warebo BV. Trasweg 15. Someren. 
De Heer en Mevrouw Wtinen. Speelheuvelstraat 46. Someren. 
Van de Weerden Kleding BV. FJoreffestraat 1. Someren. 
A.C. WIjnen e.o. SpeeIheu.velstraat 41. Someren 
Uzerhandel IW'tjnen e.v. Speelheuvelstraat. Someren. 
De-Heer en Mevrouw v.d.Zanden. Jan v.d.Diesduncstraat 17.Asten. 
De Heer en Mevrouw de Wit. Speelheuvelplein 4. Someren. 

Vrienden van de Heemkundekring maken oozeacûviteiten mogelijk! 
Hebt U interesse? Info; G.Strijbosch. tel 697450 
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