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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 AstenSomeren. Het is een blad van en voor de leden van "De Vonder".
De redactie stelt een actieve bijdrage van leden, maar ook van nietleden, dan ook zeer op prijs.
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De Astense stamboom van bisschop
Bluijssen (1750-1907)
Zo luidde de titel van een artikel in "Het Peelbelang" van 23 mei 1975,
samengesteld door ons overleden, erelid Antoon F.N. van Asten.
Op 3 juni j.l. was het 50 jaar geleden dat Mgr. Jan Bluijssen tot priester
werd gewijd.
Hierin zagen wij, als redactie, een aardige gelegenheid om deze
stamboom in zijn geheel, met hier en daar een minieme aanvulling, in
ons blad weer te geven.
Deze stamboom geeft ons een aardig inzicht, wat je zoal kunt
tegenkomen bij een stamboomonderzoek, zeker zo'n veertig jaar geleden
toen de heer Antoon van Asten nog met pen en bloknoot in de archieven
op zoek ging. (J.J .. )

Het geslacht Bluijssen.
In vroeger tijden werd de naam Bluijssen als Bloijssen of Bloijs
geschreven, en dankt als bij zoveel andere families, denk maar aan
Jansen, Peeters of Willems, haar achternaam aan een voornaam en wel
de naam Bloijs.
Reeds in 1389 vinden we in de Bossche protocollen een Hendriek Bloijs
opgetekend, die met zijn zoon Jan Hendriek Bloijs in het dorp Zeelst
optreedt.
Vanuit Tongelre bij Eindhoven trekt rond 1550 een Willem Bluijssen
naar Leende om er te gaan trouwen en zich dan op het gehucht
Leenderstrijp te vestigen.
De Bluijssens hebben eeuwen in Leende gewoond; hun huis stond niet
ver van de lagere school, het gebouwtje dat nog te zien is in de film
"Help, de dokter verzuipt".
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Uit dit Leenderstrijp trekt tweehonderd jaar later een Antoni Bluijssen
naar Asten.
Deze Antoni komt
1750
als
rond
jongeman
naar
Asten. We zien hem
"1746. Hij woont er
dan als vrijgezel in
het dorp en wel in
een huijske" no.79,
dat eigendom is van
Jacobus
Losecaat,
drossaard en secretais der heerlijkheid
Asten en OmmeL
De buurlui van Antoni zijn dan Jan Andries Smits (op nr. 78) en Adriaan
van Creijel op nr. 80. Vijf jaar later in 1751 blijkt het huisje waarin Antoni
woonde, afgebroken te zijn, hij heeft dan zijn intrek genomen in huis 82
waarvan Willem van den Eerenbeemt de eigenaar is.
Bij de huizentelling in 1756 zien we Antoni weer ergens anders wonen, hij
heeft nu huis 52 betrokken en huurt er van Jenneke Jan Wilbers.
Weer vijf jaar later blijkt hij opnieuw verhuisd te zijn, hij woont dan in huis
68 van Paul en Jan Verberne, terwijl tevens de weduwe van Jan der Laet
inwoning bij hem heeft. Tot slot vinden we hierna, dat in 1771 Antoni
Bluijssen een ander klein huisje, nr. 81, bewoont en er uiteindelijk eigenaar
van is; 25 jaar duurde het van huurder tot eigenaar!
Tussen al dit verhuizen door, had Antoni een vrouw gevonden en was er in
1750 mee getrouwd, die vrouw heette Anna Maria de Vet. Hun eerste
kindje Jan, werd op 13 mei 1751 gedoopt, het overleed echter reeds twee
jaar later.
We hebben meer dan twee jaar naar die Anna Maria gezocht. Waar kwam
ze vandaan en waar zijn beiden getrouwd?
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Het was op woensdag 16 februari 1972 dat we in het rijksarchief te Den
Bosch, in de leeszaal aldaar, in de oude protocollen keken en er naast
me iemand zat die naar zijn voorzaten aan het speuren was; hij had
daarvoor een bakje met kaartjes en een oud doop- en trouwboek voor
zich liggen. Op een gegeven moment had hij blijkbaar moeite met de
tekst en vroeg me daarom beleefd of ik soms die tekst lezen en begrijpen
kon. Ik: wilde het graag voor hem proberen en nam dus het boek, dat een
doop- en trouwboek van de parochie Bakel bleek te zijn, even van hem
over. Het viel erg mee met die moeilijkheden en ik kon hem dus van
dienst zijn. Ik: keek het blad nog eens verder door en zag er tweemaal de
naam "de Vet" staan!
"Komt die naam "de Vet" in Bakel meer voor?" was mijn vraag aan de
vol spanning wachtende buurman aan de leestafel. "Och meneer, daar
stikt het van! !"
" Mag ik dan eens even in dat kaartenbakje kijken?" vroeg ik. Bij het
derde kaartje dat ik beet had, las ik: 'Antonius Blussen trouwt op 9
augustus 1750 voor de pastoor van Bakel met Anna Maria de Vet;
getuigen waren Antonius Voermans en Antonie van Deijnen".
Het raadsel rond het huwelijk van Antoon was nu na twee jaar zoeken
zomaar ineens opgelost. We vonden hier de bekende speld in de
hooiberg! Antoon en Anna Maria woonden dus in Asten.
In 1752 blijkt hij echter nog eens in Leende geweest te zijn. De
eigendommen van zijn ouders, zoals huis en gronden werden toen daar
publiek verkocht op 21 januari 1752. Er waren veel crediteuren of
schuldeisers en Antoni zal wel niet veel geërfd hebben, als we zien hoe
hij in Asten is moeten beginnen.
Hij is er als het ware van de grond af opnieuw begonnen zonder enig
kapitaal. Wel even anders dan 150 jaar later, nauwelijks drie generaties
verder, als de Bluijssens het rond 1900, in Asten helemaal voor het
zeggen hadden en er grote rijkdom, aanzien en veel macht bezaten.
Trouwens op Leenderstrijp behoorden de Bluijssens tussen 1600 en
1700 ook tot de meest gegoeden van het dorp. We zullen hierna aan de
hand van gegevens uit het rijksarchief in Den Bosch en uit het
gemeentearchief van Asten, een stamboom of genealogie van de familie
Bluijssen laten volgen. We hebben ons beperkt tot de Astense periode
die loopt van 1750 tot 1908.
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Tevens willen we in deze stamboom de samenhang laten zien die
ertussen de Bluijssens en diverse Astense families bestond.

I) ANTONI BLUIJSSEN,
te Leende op 13 maart 1717 gedoopt als zoon van Marcellus Bluijssen
en Elisabeth van Engelen werd op 16 oktober 1779 te Asten begraven.
Hij trouwde voor de pastoor van Bakel op 9 augustus 1750 met Anna
Maria de Vet, zij was op 13 december 1723 aldaar gedoopt als dochter
van Joannes de Vet en Ida.??, haar achternaam hebben we nog niet
kmmen achterhalen. Anna Maria werd op 13 september 1779, een
maand voor haar man, eveneens in Asten begraven.

Op 7 september had Anna Maria de ziekte de Roode loop of dysenterie
opgelopen waaraan zij 12 september overleed, ook haar dochter
Elisabeth overleed, evenals ruim 120 Astenaren, binnen de tijd van twee
maanden aan deze gevreesde ziekte (J.J..)
Antoni, afkomstig uit Leende, was de eerste der Familie Bluijssen d~e
zich in Asten vestigde en aldaar in een huisje van drossaard en secretarIs
J. Losecaat ging wonen; het huisje zou echter na een paar jaar
afgebroken worden, schijnbaar te slecht voor reparatie.
Antoni is in Asten van de grond af opnieuw moeten beginnen. Hij
begon als gareelmaker, ook zijn twee zonen Jan en Marcel zetten dat
beroep voort. In diverse akten worden ze zo genoemd. Ze maakten
allerlei touwen en leren stukken die de boeren nodig hadden om hun
paarden in te spannen en in het gareel te houden! Deze eerste Bluijssens
uit Asten waren dus een soort zadelmakers.

Kinderen van Antoni en Anna Maria:
1) Joannes Bluijssen, gedoopt 13 mei 1751 en twee jaar later op 14
mei 1753 reeds begraven. Hij was naar de grootvader van
moederszijde genoemd. In het doopboek staat "Bleijsen", precies
zoals de naam
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Bluijssen in Asten werd uitgesproken; trouwens voor de invoering van
de burgerlijke stand in 1811, nam men het niet zo nauw met de
schrijfwijze van een familienaam.
2) Elisabeth Bluijssen, gedoopt 31 januari 1754 met als peter en meter
Comelis Smulders (uit Heeze) en Johanna de Vet. Ook zij overleed
jong en ongehuwd, op 27 september 1779 te Asten, slechts 25 jaar oud.
3) Joannes Bluijssen, gedoopt 14 juli 1756 (hij volgt onder II).
4) Marcellus Bluijssen, gedoopt 11 september 1758, met als peter en
meter Antonius Smulders (uit Heeze) en Anna Maria de Vet. Marcel
overleed te Asten op 15 februari 1822. Hij was er op 7 mei 1797 voor de
schepenen getrouwd met Catharina Lintermans.
Zij was een dochter van Adrianus Lintermans en kwam uit een echt
Astense familie, waaruit later de gebroeders Peter en Martinus, (resp. op
23 februari 1841 en 12 december 1846 geboren), als zonen van Jan
Lintermans en Elisabeth Sauvé, naar Italië zouden gaan om er rond 1870
als pauselijke zoeaven voor de paus ten strijde te trekken. Ook Marcel
was gareelmaker van beroep.Ze hadden geen kinderen, Jacob
Hoefnagels, wever, was hun buurman.....

11) JOANNES BLillJSSEN,
op 14 juli 1756 te Asten gedoopt en aldaar op 13 januari 1839
overleden. Op 26 augustus 1781 trouwt hij met Arma Maria Bakens. Zij
was te Asten op 23 november 1754 gedoopt als dochter van Ambrosius
Bakens en Petronella Verbeme. Dit huwelijk geschiedde te Asten voor
de schepenen Tomas Bakers en Goort Loomans.
Deze Jan Bluijssen is de over-bet-over-grootvader van de oud-bisschop
van 's-Hertogenbosch Jan Bluijssen. We laten de letterlijke tekst uit het
schepen-trouwboek no. 15 op folio 128 verso volgen:
flOp heden (11 augustus 1781) zijn in ondertrouw aangetekend, Jan
Antoni Bleisins, jongeman, geboren en wonende alhier als bruijdegom
ten eenre en Annemie Ambrosius Bakens, jongedogter, geboren alhier
en
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laalsl gewoond hebbende te Geldrop, belovende als de drie .~uwelijk')
geboden zoo hier als te Geldrop gegaan zijn, zig in den huwel~ken slaat
te zullen laten bevestigen. Actum op dato ut supra (zle boven)
Coram(ten overstaan van) Tomas Bakers en Gaart Lomans, schepenen,
Was getekent: Jan Blijsen, Annemie Bakens, T. Bakers, Goort Lomans,
. ". H E. Wildeman 1oco secretarlS
.,
_ "Op heden 26-08-1781, naar blijkinge dat de drie huwe!!Jkse
gebooden soa hier als Ie Geldrop onverhindert zijn gegaan, z.~o zijn de
voorsc(hreven) personen heden wel en wettig in den houwellJken staat
bevestigt. Actum Asten op dato ut supra. Coram Toma~' Bakers en Goorl
Lomans, schepenen. Mij present J Losecaat, secretaris.

Wie waren nu de ouders van
Annemie Bakens, de vrouw
van Jan Bluijssen?
Ambrosius Nicolaus Bakens
werd op 8 september 1729
gedoopt te Kaldenkirchen in
Duitsland als wettige zoon
van Gerhard Bakens en Maria
Elisabeth Kindermans.
Als jongeman trok hij naar
Boxtel en woonde verder de
laatste tien maanden voor zijn
huwelijk in
Den Bosch.
Ambrosius vestigde zich na
zijn huwelijk in 1753 te
Asten. Hij werd er smid en is
op 5 april 1786 aldaar
begraven.
Zijn
vrouw
Petronella
Verberne was een echte
Astense, ze was op 7 januari
1721 gedoopt als dochter van
Jan Jansen Verbeme en Maria
Verhoijsen.
9
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In het RK. doodboek lazen we dat op 18 april 1793 de vrouw van Jan
Ambrosius en Petronella hadden vier kinderen te weten:
1) Anna Marie Bakens, gedoopt 23 november 1754 met Gerardus
Bakens en Elisabet Verbeme als peter en meter. Zij trouwde met Jan
Bluijssen.
2) Joannes Bakens, gedoopt 8 april 1757 met als peter en meter Joannes
Verberne en Elisabet Kinderman. Jan werd als jongeman te Asten
begraven op 17 april 1786..
3 Gerardus Bakens, gedoopt 3 juni 1759 te Asten. Hij overleed aldaar
op 24 september 1824. Hij was op 8 november 1789 voor de schepenen
van Asten getrouwd met Helena van Helmont die 4 februari 1764 te
Asten was gedoopt als dochter van Henricus Joannes van Helmont en
Anna Tilemanus Colen.
Gerard Bakens was herbergier en smid. Welke oudere Astenaar heeft
Brozike Bakens niet gekend? Hij woonde op de markt, waar nu café Jan
van Hoek is; ook hij was een zeer bekende smid, zijn specialiteit was het
maken van hamers om er molenstenen mee scherp te kunnen maken.
Niet alleen Brozike, maar alle in Asten wonende Bakens zijn
afstammelingen van Gerard en Helena!
4) Joanna Bakens, gedoopt 12 juni 1762 en te Asten en op 9
november 1811 overleden. Ze trouwde op 20 april 1788 met Antonie
van Hoeck, eveneens uit Asten.
Jan Bluijssen, zijn vrouw Anna Maria schijnt rond 1792 overleden te
zijn woonde in 1798 nog steeds in hetzelfde huis (m. 81), dat Antoni
omtrent 1770 gekocht had van Roelof Graaff. Door het overlijden van
z'n schoonvader Ambrosius Bakens was in 1786 Jan Bluijssen ook een
der erfgenamen.
Bij de verdeling van de erfenis kwam Jan in het bezit van enkele
perceeltjes grond, hierbij werd o.a. "de Snij erscamp " met name
genoemd. Deze stuIges eigendom, afkomstig van schoonvader Bakens,
vormden de eerste aanzet tot de omvangrijke grondbezittingen die de
Bluijssens rond 1900 in Asten zouden blijken te hebben.
In de Verpondingsboeken van de gemeente is dit eerste grondbezit
duidelijk na te gaan.
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"Bluijstens" begraven is en ook nog, dat op 15 juni 1792 ene Maria
Ambrosius Bakens was begraven; een van beiden kan mogelijk de
vrouw van Jan Bluijssen geweest zijn, ze was dan slechts 48 jaar
geworden.
Jan zelf is op donderdag 31 januari 1839, 's-avonds om 10 uur in de
ouderdom van 82 jaar overleden. In de overlijdensakte staat, dat op 1
februari 1839 voor ons, ambtenaar van de burgerlijke stand is
verschenen Antonie Bluijssen 56 jaar, koopman en vader van de
ovcdedene, (dit "vader" moet zoon zijn!). Verder verscheen er Jan
Antonie Sengers, 57 jaar, griffier en kennis van de overledene. Jan bleek
toen als 82-jarige nog het beroep van zadelmaker uit te oefenen!
De kinderen van Jan en Anna Maria te Asten gedoopt:
Antonius Bluijssen, gedoopt 13 september 1782 (hij volgt onder lIl).
1) Petrus Bluijssen, gedoopt 8 november 1785.
2) Ambrosius Bluijssen, gedoopt 16 juli 788 en genoemd naar
grootvader van moederszijde.
3) PetronelIa Bluijssen, gedoopt 16 oktober 1791.
Deze drie laatste kinderen zijn vermoedelijk jong overleden Het
begraafboek vermeldt namelijk, begraven 20 april 1789, kind van Jan
Bluijstens, 13 mei 1791 kind van Jan Bluijstens, 11 oktober 1792 kind
van Jan Blijsen).

111. ANTONIUS BLUIJSSEN,
gedoopt 13 september 1782 en te Asten op 31 maart 1853 overleden. In
de akte verklaren zoon Johannes en bakker Hendrikus Schellings (33
jr.)en gebuur, dat Antoon Bluijssen om 3 uur n.m. overleden is.
Antoon trouwde op 5 mei 1811 te Asten met Maria Catharina Coolen.
Zij was op 5 november 1786 te Asten gedoopt, als dochter van Johannes
Willem Coolen en Anna de Laat. Bij dit huwelijk in 1811 waren Jan
Coolen, Leonard Coolen en Jan Leenen getuigen. samen met Gerard
Bakens die toen in Venraij woonde.
11

Maria Catharina overleed op 5 februari 1850. Haar vader Jan Willem
Coolen was op 22 januari 1744 te Asten gedoopt als zoon van Willem
Coolen en Hendrina Jan Verleijsdonk. Jan Willem overleed te Asten op
17 januari 1823; in de overlijdensakte worden als getuigen genoemd:
Antoni Bluijssen (41 jr.) koopman en schoonzoon, verder Piet van
Bussel (28 jr.) timmerman en gebuur van de overledene.
Ook Jan Willem Coolen woonde als schoenmaker in Asten, zijn vrouw
Joanna Jansse de Laat overleed er op 10 maart 1798.
Kinderen van Jan Coolen en Joanna de Laat:
1) Henrica Coolen, gedoopt 13 juli 1772, trouwt met Antonie
Roijmans
uit Someren.
2) Lconardus Coolen, gedoopt 5 oktober 1780, trouwt op 12 mei
1820
te Someren met Wilhelmina Isbouts. Zij woonde te Asten. Een van hun
kleinzonen was de bekende Astense Leonardus Coolen, geboren 23
maart 1865. Als Nard Coolen woonde hij in de Wilhelminastraat,
behalve huisschilder was hij ook de eerste fotograaf in Asten.
3) Petrus Coolen, gedoopt 5 april 1784 en overleden op 7 mei 1842. Hij
was naast logementhouder, koopman en herbergier, ook nog een paar
jaar burgemeester.
A. BLUYSSEN U'U~"
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Briefhoofd van de fa.A.Bluijssen.
Zijn vrouw was Alegonda Leenen, dochter van Antonie Leenen en
Isabella Vervoordeldonk. Deze Peter Jan Coolen was op 1 januari 1811
maire of burgemeester van de gemeente Asten, hij bleef dat tot 1 januari
1813, toen Jan George Frencken hem als zodanig opvolgde.
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De akte van de burgerlijke stand, die begint op 1 januari 1811 was en
bleef tot eind 1813 in het Frans geschreven.
Pierre Matthieu Hazen was de eerste Astenaar die op 1 januari 1811
voor "Pierre Jean Coolen, maire de la commune Asten etc." verscheen,
om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon Willebrord, verwekt
bij Françoise Willibrord Berkers ,zijn echtgenote.
Met deze Antoon Bluijssen begon de doorbraak naar het zakenleven,
waarmee de familie voortaan haar weg met zoveel succes zou
vervolgen, tot er in 1907 ineens een eind aan zou komen.
De zadelmakerij en wat er mee samenhing werd aan de kant gezet en na
hun huwelijk in 1811 begonnen Antoon en zijn vrouw Maria Catharina
met een winkel. Antoon ontwikkelt zich tot een groot zakenman. Naast
de winkel waarin kruidenierswaren werden verkocht, ging hij ook
handel drijven in boter. De boeren die eerst met hun reparaties aan
paardentuig waren gekomen, brachten nu hun zelfgekarnde boter naar
Bluijssens winkel. De zaak liep blijkbaar zo goed, dat Antoon in 1828
de Finna A.Bluijssen en Zonen oprichtte en tevens een groothandel voor
levering buiten Asten opzette.
Er kwam in de Julianastraat (waar nu de aanleunwoningen van Centrum
voor ouderenzorg Bartholomeus staan), een groot fabrieksgebouw met
woongedeelte.
Toen Antoon Bluijssen in 1853 overleed hadden zijn drie zonen de
zaken al stevig gevestigd en was er naast de handel in boter, een weverij
bijgekomen, met tevens een afdeling waar de thuiswevers hun producten
kwijt konden.
De firma ging zelfs haar natuurboter tot in Zweden exporteren, later
kwamen daar Engeland, België en Frankrijk bij . Rond 1852 kwam ook
de productie van margarine in Asten op gang. Het vervoer ging vooral
per kar naar Sluis XI en vandaar verder per schuit ofboot.
Hier volgen de zeven kinderen van Antoon en Maria Catharina:
1) Joanna Maria Bluijssen, op 29 januari 1812 te Asten geboren.
Getuigen bij de aangifte waren Hendrik: Leenen (40 jr.) en Jan Coolen
36 jr.).
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Joanna Maria overleed op 7 juni 1889, in de overlijdensakte vinden we
Wilhelmus Verbeme, winkelier en Antonie van Bussel (27 jr.),
Bierbrouwer. Op 29 april 1840 huwde ze met Joannes Verbeme.
Hij was op 9 januari 1806 te Asten gedoopt als zoon van Wilhelmus
Joannes Verbeme en Helena van Duren, beiden uit Deume-LiesseL Met
zijn broer Anthoni waren de Verbemes bekende Astense smeden die op
de markt hebben gewoond (waar momenteel café de Peer is gevestigd.
Het geluk was echter maar van korte duur. Na slechts drie jaar
getrouwd te zijn geweest, overleed Jan Verbeme en wel op 23 mei
'
-1843.
Jan liet zijn vrouw Joanna Maria en drie kinderen na:
a. Antonie Willem Verberne, geboren 6 maart1841, hij trouwde met
Hendrika van den Eijnden. Zij was op 6 juni 1845 geboren als dochter
van bakker Gerard van den Eijnden en Petronella Leenen. Ook
Antoon begon in Asten een bakkerij. Een andere dochter van Gerard
van den Eijnden was Johanna Antonia, geboren 23 december 1846, zij
trouwde met Antonius Sengers.
b. Ludovicus Hubertus Verberne, geboren op 25 april 1843.
Ludovicus werd priester, hij overleed op 27 februari 1910 als pastoor
van Geffen. c. Johannes Hubertus Verberne, geboren 25 april 1843,
volgde evenals zijn tweelingbroer Ludovicus een priesteropleiding en
overleed als pastoor van Escharen bij Grave.
Na het overlijden van haar man is Joanna Maria Bluijssen op 9 mei 1847
te Asten hertrouwd met Theodorus Strijbosch, afkomstig uit StOedenrode maar niet aan de huidige Strijboschen in Asten verwant.
Theodorus was in St-Oedenrode op 11 november 1814 geboren als zoon
van Lambertus Strijbosch en Adriana van der Hagen. Bij het huwelijk van
zoon Theodoor woonden ze in Boxtel en bezaten er een herberg.
Theodoor vestigde zich in Asten als bakker en woonde er in huis A 104.
Clara Maria, de dochter van molenaar Holten was er dienstmeid voor ze
met B. Peters trouwde.
Theodoor overleed te Asten 8 oktober 1895, hij had er een goedbeklante
bakkerij.
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De Astenaren die bij de fIrma Bluijssen werkten, waren als het ware
gedwongen om bij Strijbosch te gaan winkelen.
Kinderen Strijbosch-Bluijssen waren.
a Johannes Carolus Strijbosch, geboren 3 februari 1851; als Carel
Strijbosch huwde hij op 10 juli 1876 met lsabella Leenen, ze
woonden
in de Burgemeester Frenckenstraat en hadden er een
kaarsenfabriekje.
b Petrus Antonius Strijbosch, geboren 15 september 1853. Hij trok
naar Heeze, huwde er met Goverdina Deelen en was, na eerst
secretaris geweest te zijn, vanaf 1 mei 1890 aldaar burgemeester.
2. Johannes Bluijssen, geboren 13 november 1813 en op 23 september
1880 in Asten overleden. Hij bleef ongehuwd, was een der drie
fIrmanten en woonde met zijn twee jaar jongere zuster Johanna en
met dienstknecht Gerard Smets en dienstmeid Elisabeth van Veldhoven
in huis A 208. Hij werd Hannes genoemd, zijn broer Willem woonde
vlak bij hem op A 202, terwijl de derde broer Jan op A 37 woonde.
3. Wilhelmus Bluijssen, geboren op 20 april 1816 (hij volgt onder NA).
4. Johanna Bluijssen, geboren 11 oktober 1818 en op 26 oktober 1881
in Asten overleden, bleef ongehuwd en woonde met haar broer
Hannes in huis A 208.
5. Joannes Bluijssen, geboren 24 januari 1821 (hij volgt onder IV-B).
6. Petronella Bluijssen, geboren 15 juni en op 10 mei 1857 overleden,
zIJ
was ongehuwd
7. Antonetta Bluijssen, geboren en overleden op 3 mei 1827, leefde
slechts één uur.

IV-A. WILHELMUS BLUIJSSEN,
geboren 20 april 1816 en op 18 mei 1872 in Asten overleden.
Hij trouwde op 10 oktober 1849 te Asten met Anna Maria Catharina
Frencken.
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Zij was op 2 maart 1813 in Asten geboren als dochter van Jan George
Frencken, kantonrechter-(vrederechter)) en burgemeester. Deze Joannis
Gregorius was op 5 november 1781 te Weert gedoopt als zoon van
Laurentius Hendrikus Frencken en Anna Catharina Heijligers.
Jan George overleed te Asten op 24 mei 1871. Hij trouwde op 30 juli
1810 te Asten met Anna Catharina Sauvé. Zij was op 4 april 1783 te
Asten gedoopt als dochter van Godefridus Sauvé en Petronella Jansen.
Een broer van haar was Franciscus Joseph Sauvé die op 9 februari 1789
werd gedoopt. Hij werd priester gewijd en vanaf 1821 in Asten tot
kapelaan benoemd. Hij was van 1826 tot 1865 pastoor te Maarheeze en
overleed op 24 januari 1873 te Asten.
Het echtpaar Frencken-Sauvé heeft op 30 juli 1860 te Asten hun gouden
bruiloft gevierd.
Ze hadden zelfs een speciaal programmaboekje van dat feest bij Lutkie
in Den Bosch laten drukken. Ze moeten in huis A 86 gewoond hebben.
Van het zevental kinderen dat ze hadden willen we speciaal noemen:
a. Maria Catharina Frencken, geboren 2 maart 1813, zij trouwde met
Willem Bluijssen.
b. Godefridus Marcellus Frencken, geboren 16 januari 1818. Hij
huwde op 15 mei 1865 te Meijel met Anna Christina Goossens, geboren
11 april 1828 te Meijel.
Godefridus (Fried) werd in 1844 burgemeester van Asten. Hij bleef dat
meer dan 60 jaar, wel iets zeer unieks! In 1894 vierde geheel Asten zijn
gouden jubileum, er was op 10, 11 en 12 april volop feest.
Bij die gelegenheid werd er een koperen strooipenning uitgegeven,
geslagen door de bekende Hannes Mennen. Het diamanten feest van 60
jaar burgemeesterschap volgde in 1904. Op 7 mei 1907 overleed de
oudste en langst zittende burgemeester uit de Nederlandse geschiedenis
(J.J.)
Willem Bluijssen ging wonen in huis A 202, gelegen bij de fabriek in de
Julianastraat.
Vlak bij hem op A 208 woonde zijn broer, de ongehuwde (Hannes).
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De Bluijssens behoorden nu na drie generaties tot de voornaamste
ingezetenen van Asten, een broer van Willems vrouw was er
burgemeester.
Kinderen hebben Willem en Anna Maria niet gehad, behalve een
zoontje Antonius Carolus Josephus Bluijssen, geboren 26 juli 1850, dat
na twee dagen overleed.

IV-B. JOANNES BLUIJSSEN,
geboren 24 januari 1821 en op 26 maart 1897 te Asten overleden Hij
woonde in de Burgemeester .Wijnenstraat in huis A 37.
Jan was wel de voornaamste van de drie broers die toen de fmna A.
Bluijssen vormden. Jan trouwde te Asten op 6 augustus 1852 met Anna
Maria Josepha van den Dries.
Zij was op 5 oktober 1822 te Woensdrecht geboren als dochter van
Cornelus van den Dries, afkomstig uit Schijndel en Adriana Henrica van
Gils die op 4 sepetember 1820 in Oudenbosch getrouwd waren.
Cornelus van den Dries vestigde zich in Asten alwaar hij op 4 april 1835
als vroedmeester en chirurgijn overleed. Zijn weduwe Adriana heeft
later tot haar dood in 1868 bij schoonzoon Jan ingewoond.
Kinderen van Jan en Anna Maria:
1) Antonius Cornelis Adrianus Bluijssen, geboren 29 augustus 1853
(hij volgt onder V-A).
2) Adriana J.M.C.Bluijssen, geboren 18 april 1856, vertrekt naar
Groesbeek. Ze trouwt op 24 mei 1898 te Asten met Roger
M.Ottenhoff, geboren in Ewijk als zoon van Ludovicus A.
Ottenhoff en Catharina C. van Aken. Roger was burgemeester van
Groesbeek.
3) Cornelius G.P.H.Bluijssen, geboren 29 december 1857 en op 8
december 1889, ongehuwd, te Asten overleden.
4) Wilhelmus J.F.M.Bluijssen, geboren 29 januari 1860 en in juli
1907 verdronken in de Seine te Parijs. Hij was ongehuwd en
woonde in huis A 39, terwijl Maria van den Bosch uit Someren tot
1907 voor zijn huishouden zorgde(... ) In de bevolkingsregisters is
Wilhelmus' overlijden nog steeds niet aangetekend (1975).
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5) Johannes Hermanus Severius Bluijssen, geboren 22 oktober 186
(Hij volgt onder V-B).

In de plechtige optocht om 2 uur liep een huifkar waarmee de jubilaris
zijn intrede als burgemeester in Asten had gedaan, er liep ook een
karteldrager (bord ofplaat met opschrift) van de Werklieden Vereniging
"Eensgezindheid" der firma A. Bluijssen.

V-A. ANTONIUS BLUIJSSEN,
geboren 29 september 1853 en op 24 augustus 1901 te Asten overleden.
Hij trouwde op 20 juli 1880 te Helmond met Maria Antonia Raijmakers.
Zij was op 2 oktober 1852 In Helmond geboren als dochter van
Hendrikus J. Raijmakers en
Maria M.Spoorenberg. Deze
Hendrikus Raijmakers was met
zijn broer en zijn vader Anthonie
in 1849 een der stichters van de
bekende firma A.Raijmakers en
Zn. te Helmond. Antoon ging na
zijn huwelijk in huis A 253
wonen, de villa die onderdeel is
van
het
klooster
der
Missiezusters Franciscanessen in
de Wilhelminastraat.
Bij het feest van burgemeester
Frencken in 1894 was Antoon
president van de feestcommissie,
Th. Eijsbouts was vice-president
en dr. J.Schreppers met meester
A.F.ten Haaf commissarissen,
, ' A.W. Verbernewas secretaris en
W.Bluijssen
penningmeester
terwijl
als
leden
werden
, vermeld:Joh.Bluijssen,G.Cuppens, B. Eijsbouts, A.Gitzels, F.
De kerk, het Liefdegesticht en het plantsoen, nu van
Golsteijn
Brouwers,
Koningsplein. Met links de monumentale dorps· J L
FM· h· I
. eenen, . IC Ie sen,
p~mp, :el~ ~n ~e drie die Asten rijk was. _
A.Sengers en X.Strijbosch.
I
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Na de optocht was er een plechtige raadszitting waarin namens de
gemeente door Antoon Bluijssen aan de burgemeester het cadeau werd
aangeboden (een gouden beker)
(J.J)
Na de feestrede vanaf de pui van het raadhuis door de heer A. ten Haaf,
volgde een toespraak "van den leerling der openbare school, den
Jongenheer Jan Bluijssen Az." . Ook werden er "twee boeketten
aangeboden door de Jongejuffrouwen Maria Bluijssen en Maria ten
Haaf.
Antoon en zijn broers Willem en Johan stichtten in 1895 ook nog een
winkelbedrijf, dat in Nederland alleen al rond de 100 winkels zou gaan
tellen met daarbij in België een 30-tal en in Engeland nog eens 10.
Op het gemeentearchief in Asten lagen nog een tiental keurig uitgevoerde tekeningen en plannen in opdracht van de firma, waarin een
tramverbinding ontworpen was vanuit Asten via de Wilhelminastraat
naar Sluis 11 en verder aan de Astense kant van het kanaal, naar
Helmond.
Een paar jaar later was er in 1899 weer groot feest in Asten. De
arbeiders bij Bluijssen, het waren er meer dan 100, hadden in 1874 een
vereniging opgericht onder de naam "Eensgezindheid". Op woensdag 25
januari 1899 bestond die 25 jaar en er zou feest gevierd worden.
Om 12 uur begon het met een samenkomst van de leden ten huize van
Gerard Bakens. Om 1 uur volgde een diner waaraan ook de firmanten
met hun werklieden deelnamen.
Om 5 uur een optocht van het personeel naar het feestIokaal in de
fabriek. Om halfzes: opening van het feest met "zangersmarsch" voor
vierstemmig mannenkoor van P.A.de Bont, uitgevoerd door een koor
van 25 personen uit het personeel der fabriek onder directie van Hr. H.
Michielsen.
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Kinderen van Antoon en Maria Antonia:
8) Johannes A.M.J.Bluijssen, geboren 28 mei 1883 en op 11 oktober
1917 te Arnhem gehuwd met Geertruida van Heusden.
9) Maria M.A.H.J.Bluijssen, geboren 10 maart 1885. Zij huwde op
17 januari 1911 te Breda met Johannes L.Switzar. (deze was van
1904 tot 1910 burgemeester van Asten en van 1910 tot 1931
burgemeester van Dongen. Hij overleed in 1937 te Brussel) (lJ.)
3. Anna M.H.A.J.Bluijssen, geboren 4 juli 887. Zij huwde met Mr.
Frederik van de Ven uit Boxtel.

V-Be JOHANNES H. S. BLUIJSSEN,

Op maandag 11 november 1907 had de inzet en op 25 november de
definitieve verkoop plaats in hotel Gitsels te Asten.
Het herenhuis, door J. van Bussel uit Helmond met de slagen ingezet op
ft. 8300,- werd opgehouden, de fabrieken en machines werden voor
totaal ft. 31.000,- door Gerard Sengers in opdracht van een Engelse
firma gekocht.
Het landgoed Bluijssenbroek, groot ongeveer 98 ha, werd voor ft.
32.500,- gekocht door de" N.V.Maatsch. tot Aankoop van Onroerende
Goederen" te Helden.
Jan Bluijssen vertrok als enig overgebleven firmant met zijn gezin en
zijn opgroeiende kinderen op 13 december 1907 naar Nijmegen, om
daar een nieuwe toekomst op te gaan bouwen.
De weduwe van Antoon Bluijssen bleef nog in Asten, zij vertrok op 19
maart 1910 naar Breda, samen met haar oudste dochter Maria, die het
jaar daarna in Breda met Johannes Switzar zou trouwen.

geboren 22 oktober! 1862 te Asten en is op 3 maart1927 te Nijmegen
overleden. Hij huwde op 30 juli 1889 te Geldrop met Catharina Brigitta
van den Heuvel. Zij was op 11 juli 1864 te Geldrop geboren als dochter
van Wilhelmus van den Heuvel en Paulina Kouwenbergh. Wilhelmus
was fabrikant. Willem huwde op 1 oktober 1847 te Geldrop met
Paulina, zij was op 10 maart 1827 te Diessen geboren als dochter van
Joannes Kouwenbergh en Petronella Verhoeven.
Johannes en Catharina gingen na hun huwelijk te Asten wonen in de
villa op het Koningsplein, hoek Julianastraat. Ze hebben er gewoond tot
1908. Catharina overleed te Nijmegen op 5 december 1930.
De firma Bluijssen stond rond 1900 wel op het hoogtepunt van haar
activiteiten, en had een zeer goede reputatie.
Van het totaal aantal van de 400 werknemers, werkte er 'n vierde
gedeelte in de Astense boterfabriek en de weverij.
Na 1904 is het langzaam teruggelopen met het zakelijk gedeelte. Op 4
juli 1907 werd door de kantonrechter in Roermond het faillissement
uitgesproken. De knechten en het kantoorpersoneel werden met 6 weken
salaris ontslagen, de depothouders met 2 weken. De filialen van de firma
werden door de fa. P. de Gruijter overgenomen, de filiaalhouders
mochten niet blijven en werden op straat gezet.

Kinderen van Johannes en Catharina Bluijssen van den Heuvel,
allen geboren te Asten.
1). Johannes Wilhelmus Maria Bluijssen, geboren te Asten op 19
november 1890, overleed op 10 januari 1948. Hij huwde in 1929 met
Gertrudis Wijnanda van Winssen, ze hadden geen kinderen.
2). Paulina Anna Maria Lucia Bluijssen, geboren te Asten op 13
december 1891, zij huwde in 1922 te Nijmegen metJoseph C.M.van
Campenhout.
2) Wilhelmus Antonius Josephus Maria Bluijssen, geboren te Asten
op 29 maart 1893. hij volgt VI-A)
3) Anna A.M.Bluijssen, geboren 3 februari 1895, zij huwde in 1922 te
Nijmegen met Jacobus J.J.van Campenhout.
4) Antonius W.M.Bluijssen, geboren 6 augustus 1896, huwde in 1928
te Nijmegen met Maria Ph.J.van Gasselt.
5) Josephus A.M.Bluyssen, geboren 29 januari 1898
6) Vincentia F.M.M. Bluyssen geboren 30 juni 1899, zij huwde in
1923 te Nijmegen met Joannes M.E.Engelen.
7) Petrus J.e. Bluijssen, geboren 7 maart 1901, hij huwde in 1932 te
Nijmegen met Margaretha H. M.Pijpers.
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1) Maria R.e. Bluyssen, zij is op 22 juni 1902 te Asten geboren. Ze
huwde in 1927 te Nijmegen met Franciscus Ch.A.van Vliet: zij is
tevens de laatste uit het geslacht Bluijsse die in Asten is geboren.
Ook zij vertrok, als alle ooms en tantes van de bisschop, naar
Nijmegen.

Een van de winkels van de frrma
A. Bluijssen 'Aux armes d' Asten'

VI-A. WILHELMUS A.J.M.
BLillJSSEN,
geboren te Asten op 29 maart 1893 en op 17 april 1948 te Nijmegen
overleden. Hij huwde op 28-04-1925 in Nijmegen met Maria Catharina
Gussenhoven, geboren 29 juni 1903 te Nijmegen als dochter van
Johannes F.Gussenhoven die in 1877 te Delft was geboren en van Clara
C.Th.Huijg in 1879 te Heemstede geboren. Maria Catharina, de moeder
van oud-bisschop Jan Bluijssen, overleed op 20 juli 1969 te Nijmegen,
ze liet 9 kinderen achter, waarvan 5 jongens.
Het oudste kind was: Johannes Wilhelmus Maria Bluijssen, geboren 10
april 1926 te Nijmegen. Hij studeerde voor priester en werd in 1950
gewijd.
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Op 3 juli 2000 was het dus 50 jaar geleden dat Mgr. Bluijssen
priester werd gewijd.
Kort na zijn wijding, begin augustus, werd hij benoemd tot kapelaan in
Veghel. In december 1952 volgde de benoeming tot surveillant op 't
kleinseminarie Beekvliet te St-Michielsgestel.
Aan het einde van het studiejaar kreeg hij van bisschop Mutsaerts
opdracht naar Rome te gaan om zijn studie theologie voort te zetten, het
zou gaan om een specialisatie in ascetische theologie.
Begin oktober 1954, inmiddels 28 jaar vertrok hij naar Rome. Na ruim
twee en een half jaar, begin mei 1957, kwam een einde aan deze studie
toen Mgr. Mutsaerts hem terug riep om de functie 'director spiritualis'
(moderator) voor de leerlingen van kleinseminarie Beekvliet te gaan
vervullen. Op 27 december 1961 werd hij tot bisschop gewijd en wordt
de assistent van Mgr. Bekkers, die hij na diens overlijden opvolgt.
Op 19 november 1966 vindt de officiële installatie tot bisschop van het
diocees "s-Hertogenbosch plaats. In 1976 wordt duidelijk dat hij aan
een hartaandoening lijdt, die geleidelijk verergert, wat tot gevolg heeft
dat Mgr. Bluijssen de 23ste maart 1983 in Utrecht wordt geopereerd en
zes bypasses krijgt. Op de dag dat hij precies 17 jaar het ambt vervulde
kreeg hij van de doktoren het advies zijn functie als bisschop op te
geven.
Vanaf 1 maart 1984 nam Johan van Laarhoven, als 'administrator
diocesanus', het bestuur van het bisdom waar. Het afscheid van Jan
Bluijssen als bisschop van 's-HertQgenbosch vond plaats op 2 juni 1984.
(J.J.)
Al is Mgr. Bluijssen dan niet in Asten geboren, we weten dat hij zeer
veel met Asten op heeft; immers vijf generaties voor hem zijn er
geboren en hebben er gewerkt. We dragen deze stamboom dan ook
graag aan hem op!
Antoon F.N.van Asten.
Bronnen:
-Den Bosch R 1178, folio 51 en 164 d.d. 1389
-RH Heeze R 112; fol. 59 ev.; d.d20-1-1752.
-RH Bakel en Milheeze 1.
-Doop- en trouwboeken Asten in het rijksarchief
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-Registers burg.stand en bevolking resp. vanaf 1811 en 1859 op het gem.archief Asten.
-Peel belang nr. 23 van 8 juni 1962 en nr. 45 van 11 nov. 1961.
-DeZuid-Willemsvaart, 31 juli 1907,24 aug., 13 nov. 1907 en 30 nov. 1907.
-Gebroken wit, Jan Bluijssen.
-Asten in oude ansichten. Henk Berkers.

P.S.

De bisschoppelijke afstamming

Het bisschoppencollege is via de zogenaamde apostolische successie
terug te voeren op het apostelcollege. Elke bisschop kan zich zodoende
beschouwen als opvolger van 'de apostelen', hetgeen feitelijk moet
betekenen: van een van de apostelen. De bisschoppelijke 'stamboom'
van Mgr. Bluijssen gaat terug tot 1690, het wijdingsjaar van de
toenmalige bisschop van Konstanz. Voor de geïnteresseerde volgt hier
de volledige lijst.

1) Maximilian Franz von Österreich, aartsbisschop van Keulen gewijd
8 mei 1770 in Bonn door
2) Klemens Wenceslaus von Saxen, bisschop van Freising gewijd 10
augustus 1766 in Freising door
3) Joseph van Hessen-Damstadt, bisschop van Augsburg, gewijd 12
februari 1741 in Augsburg door
4) Jacob von Mayr, auxiliaris van Augsburg, gewijd 7 januari 1719 in
Augsburg door
5) Alexander Sigismund van Pfalz-Neuburg, bisschop van Augsburg,
gewijd 14 januari 1691 in Dillingen door
6) Rudolf Maignard von Rodt, bisschop van Konstanz gewijd in 1690.

Asten, Jac JÖris.

7) Johannes Wilhelmus Maria Bluijssen, bisschop gewijd 27 december
1961 in Den Bosch door
8) Wilhelmus Marinus Bekkers, gewijd 12 februari 1957 in Den Bosch
door
9) Wilhelmus Mutsaerts, gewijd 29 juni 1942 in Den Bosch door
10) Johannes de Jong, gewijd 12 september 1935 in Utrecht door
11) Petrus Hopmans, gewij d 1 november 1914 in Breda door
12) Henricus van de Wetering, gewijd 24 maart 1895 in Hilversum door
13) Gaspar Joseph Bottemanne, gewijd 30 september 1883 in Haarlem
door
14) Petrus Matthias Snickers, gewijd op 2 september 1877 door
15) Andreas Ignatius Schaepman, gewijd 26 augustus 1860 op het
Seminarie Rijsenburg door
16) Franciscus Jacobus van Vree, gewijd 15 mei 1853 op het Seminarie
Haarendoor
17) Joannes Zwijsen, gewijd 17 april 1842 in Tilburg door
18) Comelis Ludovicus Baron van Wijckersloot, gewijd 15 september
1833 in Münster door
19) Maximilian Gasper Droste zu Vi schering, gewijd 6 juli 1795 in
Münster door

Ons Heemhuis is toch door de gemeente keurig in de verf gezet en alle
ramen en deuren sluiten , er hangen gordijnen en het ziet er toch fraai uit
aan de buitenkant?
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DE BUITENKANT VAN ONS
HEEMHUIS.

Wat is dat toch een vreemde titel in ons lijfblad "De Vonder", zult
U denken?

Wat is er mis met die buitenkant?
Wel, het bestuur en daarmee de veremgmg is een huurcontract
aangegaan met de gemeente Someren om het pand Molenstraat 10
aldaar te gaan gebruiken als haar Heemhuis.
Met deze contractuele verplichting zijn we ook gebruiker geworden van
de bij dat pand behorende grond., die voorheen altijd als sier- en
groentetuin in gebruik is geweest.
Het pand is lange tijd bewoond geweest door mevrouw Linden en voor
haar was de tuin te groot en niet te onderhouden. Hert gevolg daarvan is
dat de tuin een ondoordringbare woestenij geworden was, waar de
gemeente op ons verzoek ook al wat aan gedaan heeft.
Maar uiteraard lang niet voldoende om daarvan een keurig uitziende
heemtuin te maken.

Dus, die buitenkant, daar moeten we wat mee gaan doen!!!
Door ondergetekende is, nadat de vraag gesteld was om een ontwerp te
maken voor een tuin bij het Heemhuis, ter plekke gekeken naar de
mogelijkheden.
Geschrokken door de toestand ter plekke en na overleg met het bestuur
is het bijgevoegde ontwerp ontstaan.

Heemtuin.
De gedachte om een heemtuin in te richten is natuurlijk mooi maar niet
realiseerbaar op een perceel van ongeveer vier are.
Een heemtuin moet als het goed is een ruimte hebben van vele hectaren
om de plantengemeenschappen en biotopen tot hun recht te doen
komen.
Dus moeten we praktisch zijn en een eenvoudige opzet maken waarin
we toch iets terug kunnen vinden van hetgeen waar we als
heemkundemensen mee bezig zijn.
Daarom een opzet van een tuin die we ons allemaal kunnen
herinnerenen dus voor ons herkenbaar is en blijft en mogelijk ook voor
de volgende generaties in Asten en Someren
26.

De oppervlakte is min of meer verdeeld
in drie compartimenten, namelijk het
achterste deel als fruittuin (a), het
middendeel als groentetuin (b) en het
voorste deel als kruidentuin en siertuin
(c).

De Fruittuin.
Ongeveer 125 m 2 is gereserveerd voor
de aanplant van oude fruitrassen,
gestoken in een toch redelijk modern
Jasje, namelijk een aanplant in
struikvorm en niet zoals vroeger als
hoogstam.
Deze keuze is alleen uit overweging van
gemakkelijk onderhoud.
De Groentetuin.
Ongeveer 80 ml
is gedacht als
groentetuin met daarbij de mogelijkheid
om een platglasbak in te richten tegen de
muur van de oude fietsenberging.
Hier
zouden
dan
wat
oude
groentesoorten geteeld kunnen worde~
ik denk bijvoorbeeld aan rabarber ( dat
wil niet zeggen dat die niet meer geteeld
wordt).
Bij de scheidingshaag tussen groente en
fruittuin is gedacht aan een frambozen ofbramenhaag.

I
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De kruiden en / of siertuin.
Vanaf de groentetuin tot aan het terras is aan de linkerzijde tegen de
muur van de bibliotheek een ruimte gereserveerd voor de opslag van
oude materialen van de vereniging.
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Er zijn wat paden gepland en het geheel wordt omgeven door een ( als
het kan) beukenhaag tot voor aan de Molenstraat.
De paden zullen deels uit tegels bestaan en deels gemaakt worden van
houtsnippers.
De kleine vakken zullen omzoomd worden met palm (Palmpasen) met
daarbinnen lage kruiden. Het opkweken van de palmstruiken is al
geregeld.
De inrichting van de tuin met beplanting zal grotendeels een zaak
worden van her en der wat bij elkaar sprokkelen uit de diverse
particuliere en overheidstuinen.

Het beheer.
Alvorens te gaan praten over de uitvoering van het plan, wil ik graag
mijn gedachten met betrekking tot het beheer weergeven.
Het onderhoud van de tuin en het gebouw zal voor het bestuur min of
meer een permanente zorg zijn, die veel zal vragen aan huismeester en
tuinman.
Veel zal in samenwerking moeten gebeuren met de leden van de
vereniging
en met het nodige enthousiasme.
Met betrekking tot de tuin zou het zo kunnen zijn dat degene die de tuin
in haar geheel onderhoudt, ook het vruchtgebruik mag hebben.
Daarnaast kan hij, op zijn of haar verzoek, geholpen worden bij grotere
klussen door een werkgroepje uit de vereniging.
Wie, 0 wie wil straks hier aan beginnen!!!!!!!

Uitvoering van bet plan.
De uitvoering van het plan is een hele klus, gelet op de toestand van de
tuin op dit moment.
Gelukkig krijgen we van de gemeente Someren een financiële oppepper
om het zware, onhandige en grove werk te kunnen doen. Daarvoor onze
hartelijke dank.
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De kapvergunning is al gereed
voor het rooien van de bomen en
de coniferenhagen
en we
willen zo spoedig mogelijk
.....
aanvallen om in elk geval voor
de winter de grond bewerkt te
hebben zodat we in het vOOIjaar
met de verdere inrichting kunnen
1
beginnen.
}
Om dit werk te doen is
mankracht nodig, dat zullen onze
leden wel begrijpen. Graag
zouden wij een lange rij
vrijwilligers hebben waaruit we
straks , indien nodig, kunnen
putten.
Enkele
leden
hebben
al
toegezegd te zullen helpen, wie
volgt???Natuurlijk is het zo dat
we niet met tientallen tegelijk
kunnen werken, daarom zal
steeds in kleine groepjes gewerkt
worden en de mensen zullen
naar behoefte gevraagd worden
te komen helpen.
Het bestuur zal er blij mee zijn
............
en ondergetekende ook.
Aanmelden bij het secretariaat of
bij ondergetekende.
MOLENSTRAAT
Tot besluit;
Ik hoop dat het voor ieder lid vavan onze vereniging duidelijk is
~at er zoal te ge~euren staat en ik hoop van harte dat we volgend
Jaar op een mOOie zomeravond kunnen genieten van deze tuin 0
welke wijze dan ook.
' p
Piet van der Linden, tel. 0493- 492713.

-

-
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EEN OECUMENISCH AKKOORD ???
In "de Vonder "1999, nr.3 verscheen van de hand van Mevrouw M.
Kooistra - Kruyf een interessant stukje over de geschiedenis van de
Hervormde begraafplaats te Someren. Dit kerkhof tag bij de Sint
Lambertuskerk, de voonnalige katholieke kerk, die na de vrede van
Munster in 1648 door de protestanten in gebruik werd genomen.
In een artikel van de Staatsregeling van 1798 werd bepaald dat de
kerken in handen moesten komen van het kerkgenootschap dat de
meeste leden had. In Someren waren de protestanten verre in de
minderheid, de kerk was voor hen eigenlijk veel te groot.
Op 3 augustus 1800 hadden de gecommitteerden van het Roomsch
kerkgenootschap een bedrag van 211 gulden,5 stuivers en 12 penningen
geboden aan de gecommitteerden van het Gereformeerd
kerkgenootschap, voor de kerk, pastorijhuysinge en kerkhof, waarbij de
laatsten verklaarden hiervan geen duit te willen aannemen.(l)
De katholieken verklaarden hierop de gereformeerden de kerk te laten
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gebruiken totdat de katholieken deze voor hun godsdienstoefening
wilden gaan gebruiken; de opzegtennijn werd bepaald op drie weken.
Bij ontruiming zouden de protestanten de volgende zaken mogen
meenemen; predikstoel, boeken, kopere lessenaars, doobbekken,
kussens, nagtmaalsgoed, psalmborgje en armsaJge.
De pastorie mocht door de predikant worden bewoond totdat de pastoor
die nodig dacht te hebben; hiervoor moest wel een normale huurprijs
aan de katholieken betaald worden.
Ondanks deze afspraak bleef, in tegenstelling tot veel omliggende
plaatsen, in Someren de "Grote kerk" in handen van de protestanten en
bleven de katholieken hun voormalige schuurkerk aan de Postel
gebruiken, die veel gunstiger gelegen was.
In 1809 blijkt er een overeenkomst tussen protestanten en katholieken te
zijn aangegaan, waarmee pastoor Willibrordus Burgers (2) blijkens het
Memorieboek van het kerke geldt niet zo gelukkig was. Blijkbaar had
hij voor zijn parochie gunstiger voorwaarden willen bedingen die hij
eventueel met behulp van koning Logewijk Napoleon kracht had willen
bijzetten maar de vicaris Antonius van Alphen (4) besliste anders en
gebood de pastoor met de Hervormden een akkoord aan te gaan, waarbij
de katholieken met een derde van de opbrengsten van de goederen
behorende aan de grote kerk en het kerkhof maar genoegen moesten
nemen. Uiteindelijk blijkt er geen gelijke verdeling afgesproken te zijn.
Hieronder volgt de letterlijke inschrijving van Pastoor Burgers in dit
~emorieboek; de inschrijving is niet afgemaakt en stopt midden in een
zm.
In den jare 1818 in de voortijd heeft men met wederzijdse toestemming
van de Roomsche en Hervormde gemeentes de boomen op het kerkhof
staande verkogt, welke bij na 600 guldens hebben opgebracht, die
gelden zijn gelijkelijk tusschen beide gemeentes verdeeld In die tijd
waren er ook nog een aandeel planken, plaveistenen, leijen, in de groote
kerk berustende, welke ook gelijkelijk tusschen de beide de gemeentes
zijn verdeeld.
Die verdeelingen zijn krachtens een overeenkomst in den jare 1809
aangegaan tusschen beide gemeentes, waar bij gestipuleert wordt, dat
de
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Hervormde de groote kerk - welke zij nog in gebruik hadden, edoch in
den jare 1800 aan de
Roomsche was toegekent
door
het
destijds
wetgevende ligchaam zoude blijven gebruiken
onder conditie, dat de
Bid 'Voor de Ziel van Zaliger
goederen en 's !jaarlijks
DEN EERWAA~DEN HEER
inkomste gelijkelijk onder
beide gemeentes zoude
Pastoor te S 0 me re n bijna 30 jaren,
verdeeld worden, gelijk
en aldaar overleden den 18 April
ook,
niet
alleen
1838, in den ouderdom van 74
jaren en 6 maanden.
voornoemde
goederen
jaarlijks
maar ook 's
Vele zu.llen zijne wijsheid prijzen.
inkomste
verdeeld
worden.
Eeet. XXXIX, 12.
En de gansche Gemeente de,. Heiligen I Deze overeenkomst zoude
zal zijne aalmoezen fiertel/en.
wij met de Hervormde
Eeet. XXXI. 11.
nooit hebben aangegaan
Ontfermt a mijner . •.. ten minde gijl.
mijne vrienden. JOB. XIX. Il.
; ten zij door orde van zijn
R. I. P.
Hoogwaarde
A.
van
Alphen
BIJ C. VAlt GEKERT EN ZONEN TE " Boscx.

-

Wanneer ik in 't jaar 1808 tot deze parochie pastoor benoemt werd
ontving ik orde, mij Het was alvorens ten tijde van mijnen eerwaarde
voorzaat, bij zijn Hoogwaarde besloten de grote kerk te Someren, om
deszelve ongeschikte situatie, nooit aan den gebruike der Roomschen
toe te staan.
In den jare 1809 zoude des tijds Koning Lodewijk een reis door deze
provincie doen, welke koning zeer bereidwillig was, zo de ondervinding
geleert had, om op verzoek van ingezetenen der plaatsen, waar hij
passeerde, gunste toe te staan, alsdan ontving een brief van zijne
Hoogwaarde om met de Hervormde accoord aan te gaan in dien vorm
als voornoemd is, of, zoude de Hervormde andersins niet toe stemmen,
dan zoude wij met een derde der goederen en inkomste der kerk te
vreden . zijn. Ik was huiverig om zulks te ondernemen, maar korts daar
na ontvang
32

een tweede brief, om geen tijd te verliesen, maar spoedig met de
Hervormde .............. (I).
1) Streekarchivariaat Peelland. Rechterlijk Archief Someren 152, folio
239v.
2) Willibrordus Burgers was geboortig van Veghel; hij werd pastoor
van Someren in 1808 en bleef dat tot zijn overlijden aldaar op18
april 1838. Op 23 april werd hij begraven achter het koor der grote
kerk in tegenwoordigheid van 19 priesters, 1 diaken en 1 subdiaken.
Bronnen:
L.H.C.Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch,
vijfde deel, St. Michielsgestel, 1876.
P. Dominicus de Jong, Kronijk of aantekening der merkwaardige
voorvallen binnen de gemeente Heeze en eenige omliggende dorpen
en enkele welken algemene belangstellijg verdienen door Hendrik
Godefridus van Moorsel, gemeente-secretaris van Heeze, Leende en
Someren, Achel, 1953.
Streekarchivariaat Peelland te Deurne. Bidpren~esverzamelijng.
3) Bisschoppelijk Archief ' s Hertogenbosch. Dossier Someren.
Memorieboek van het Kerke geldt, folio 18 en 19.
4) Antonius van Alphen, geboren te Boxtel op 16 mei 1748, werd op
13 augustus 1790 apostolisch vicaris van het vicariaat van
's Hertogenbosch; hij overleed te Schijndel op 1 mei 183 L Zie:
Dr.J.Peijnenburg, Zij maakten Brabant katholiek, Deel 2; van
Vicariaat
tot Vitacanum TI, 's Hertogenbosch 1988.

EGBERT WIJNEN.
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Fotomonument 2000 gaat historie schrijven.

I

Over honderd jaar weten mensen waarschijnlijk niet meer wat het is om
af te wassen met een afwasborstel, in de file staan of met boodschappen
te sjouwen. Wat weten wij zelf nog van het dagelijks leven van onze
voorouders?
Wat nu zo gewoon is, kan over tien jaar achterhaald en over vijftig jaar
vergeten zijn.
Toch legt bijna iedereen wel stukjes van zijn leven op foto's vast.
Familiefoto's, vakantieplaatjes en foto's van bijzondere gebeurtenissen
zijn te vinden in ieder familie-album.
Met foto's kun je echter veel meer. Je kunt er een verhaal mee vertellen
en bijvoorbeeld je hobby, je werk of andere aspecten van je dagelijks
leven in beeld brengen.
Als duizenden mensen zulke foto' s zouden maken, brengen we het
complete dagelijkse leven van Nederland in beeld en creëren we samen
Fotomonument 2000

I

III
I

I

Hoe kun je meedoen ???
Je kunt meedoen als fotograaf of gefotografeerde. Bijzpnder is, dat je
niet in je eenlje kunt meedoen maar alleen met een of meer anderen in
een bestaand ofvoor deze gelegenheid gevormd groepje.
Je bepaalt samen een onderwerp uit het dagelijks leven dat je vast wilt
leggen voor de toekomst.
Wilje meer weten over Fotomonument 2000 ofwensje.hulp, ~aak dan
gebruik van een de informatiepunten die in het land te vmden ZlJn,

Informatie kun je ook vinden op de website www.fotomonument.nl

Het dichtstbijzijnde informatie-adres is e.K.E.
Stratumsedijk 22
Eindhoven tel.0402163263
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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. Floreffestraat 7. Someren
Bayens Brillen. Speelheuvelstraat 7. Someren.
G.Berkers. Zonneweg 1. Someren.
Bouwbedrijfvan Bree BV. Vaarseistraat 10. Someren
BouwbedrijfDriessen BV. Molenakkers Sb. Asten
Bouwen TimmerbedrijfCortooms Verbeme. Molenakkers 5. Asten
Bos Elektrotechnisch Buro. Indunlaweg 1. Someren.
Fysiotherapie L.Tulkens. Beatrixlaan 10. Someren.
Hurkmans BV. Aannemingsbedrijf. Schoolstraat 30 . . Someren
Gianotten Adviesburo. Wilhelminaplein 6a. Someren.
Isobouw Systems BV. Kanaalstraat 107. Someren.
Notaris Kessels. Wilhelminastraat 30-32. Asten.
Larco Conserven Someren BV. Industrielaan 10. Someren
Leenen BV. Verwarming-Loodgietersbedrijf HalfElfje 4. Someren
Garage Linden. Ter Hofstadlaan 140. Someren.
Meeus Assurantien Posteistraat, Someren
Sleegers Farm Equipment. Hoyserstraat!. Someren.
Smits BouwbedrijfBV. Dorser 2. Someren.
E.B.Steyns. Winkelstraat 9, Someren.
Veugen Stallenbouw. Nieuwendijk 90. Someren.
Warebo BV. Trasweg 15. Someren.
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De Heer en Mevrouw Wijnen. Speelheuvclstmat 46. Someren.
Van de Weerden Kleding DV. Floreffestraat 1. SOlllei'cn.
A.C. Wijnen e.o. Speelheuvdstraat 41. Someren
I
11

I

IJzerhandel lWijnen e.v. Speelheuvelstmat. Someren.
De Heer en Mevrouw v.d.Zmulen. Jan v.d.Diesduncstmut 17.Asten.
De Heer en Mevrouw de Wit. Spedheuvelplcin 4. Someren.

V ricndcn van dc IIcCinkundckring mnl{cn onzc
activiteiten lnogelijk!
lIcht U intercssc·! Info: G.Strijbosch. tel.
697450
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