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'I-SOMEREN.
Eerste deel.

Someren is een groot dorp in zuidoost Brabant. Het grenst aan de
provincie Limburg en w'l flan de plaatsen Weert, Nederweelt en Ospel.
Verder grenst het (11111 Asten, Ilelmond, Mierlo,. Geldrop, Heeze,
Stcrkscl en Maarheell'.
.
Somcren heen een ud ) 'sirektheid aan vennen en bossen. Er zijn veel
prehistorische vondst n fcdaall. Het zijn voorwerpen uit het stenen
tijdperk, o.a. pijlpunten, Krabbers, beitels en hamers. In de omgeving
van de Boxenberg zijn ool< veel urnen gevonden. Midden op de heide
hcen mcn een Koninl'sgwf" ontdekt. Deze graven worden zo genoemd,
alhoewel er geen kOllin) 1egraven ligt. Ook is er in de hei en in de
bossen Romeins geld lcvonden. Meestal draagt dat geld de beeldenaar
van keizer Hadrianus. rIt jarutal van deze munten is ongeveer 165 jaar
na Chr.
Uit de rivier de Grote Aa is ook een munt van Hadrianus gevonden. Dit
muntstuk is gevondeJl op Somerens grondgebied, ongeveer bij de
Punderman.
Verder zijn er munten gevondcn bij de Edelenburg. Op een van die
munten stond de beeltenis van Noviamagis (Nijmegen).
Bij de Donck is een munt gevonden uit Zeelru1d. Men noemt ze hicr
"Zeeuws Pietje"
Ook zijn in Someren Jlltlllten gevonden van de stad Utrecht, Hollru1dia,
Gelria, Overijssel,EgJl1ond, Zeelandia, Brabant en vele andere Hollandse
munten.
Langs de Floreffestrant (vroeger Oude Kerkstraat) is een echte baardkan
gevonden die al heel oud moet zijn. Verder veel scherven en
gebruiksvoorwerpen, r js in Someren ook veel buitenlands geld
gevonden.

Hij was Heer van Asten, Lierop en Someren. Zijn wapenschild was een
veld met vier molenijzers. Zijn huis was volgens de overlevering een
groot huis dat gestaan heeft in het "ROLAND" gelegen tussen Vlerken
en de IIoutbroeksedijk.
De heer de Roovere had een watermolen die op de Kleine Aa was
aangesloten. De plaats waar de molen stond is dichtbij, voorheen care
"VOGELENZANG", waar nu de heer Hurkmans woont.
Ik heb mensen gekend die nog wisten dat er palen van de molen in de
grond stonden. Het huis van de Roovere heeft later nog gediend als
patersklooster, een weggetje in de omgeving heet Paterslaan of
Patersweg.. Er waren ook steenovens, vandaar de naam 'IN DE
STEENOVEN' .
- HUIZE "DE DONCK" lE SOMEREN -
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VLERCKEN is na d ' Ho" nberg een der oudste streken van Someren.
V Icrken voorheen VInd nlckcn, behoorde aan de heer de Roovere.
4
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ACKERBROEK was een oud gedeelte van Someren waar de
heerlijkheid gevestigd was. Hier woonden de beheerders van Someren.
Z\j hebben Someren bestuurd tot het jaar 1301.
De Aekerbroeken woonden langs de tegenwoordige Hoevenstraat. Men
noemde het de Ooievaarsrijt, daar stond een omwaterd huis. Het water
voor de gracht werd aangevoerd door de Aa, van daaruit liep het water
naar een meertje en zo verder naar de Ooievaarsrijt om dan naar de
Waterlaat te lopen. Deze bracht het water naar de Donck, waar een
kasteel stond. Dan liep het water verder naar de Kleine Aa.
De heren Ackerbroek hadden een mooi wapenschild, namelijk: drie
gouden korenaren op een blauw veld. Dit wapenschild stelde de
vruchtbaarheid voor, de spreuk die erbij hoorde luidde "POST FATA
VIRESCO', dat wil zeggen "groeien tegen de verdrukking in" ofwel
handhaven tegen alles in.
Op een zeker tijdstip is Groot Ackerbroek gehalveerd. Op de tweede
hel ft. werd een huis gebouwd, dat voortaan Klein Aekerbroek zou heten.
Klein Ackerbroek kreeg ook een wapen namelijk, vier klimmende
marters op een blauw veld.
I Iet huis was gelegen langs de weg die nu Dellerweg heet, op de plaats
waar Frieda van der Weerden heeft gewoond. De aehtennuur van van
der Weerdens huis staat op de muur van huize Klein Ackerbroek. Ook
huize Klein Ackerbroek was omwaterd met water van de Kleine Aa.
Toen de grachten gedempt werden haalden ze het zand aan de noordoost
kant van het huis. Daardoor kwamen er "zinken "of "dellen "(kuilen)
vandaar de naam Dellerweg. Ook zei men wel "In de Dellen" .
Uit de familie Ackerbroek zijn grote namen voortgekomen, o.a. een
zekere Henricus, die zich later van Someren noemde. Deze Henrieus
had filosofie in Leuven gestudeerd. Hij was hooggeleerd en bevriend
met Paus Adrianus de 6c, zodoende kwam hij soms in Rome. Daar had
hij, volgens de overlevering, een Byzantijns Mariabeeldje gekregcn dat
hij mcebracht naar Someren.
Later heeft hij dit beeldje aan de zusters van de Ommelse kluis
geschonken en wordt het tot op heden als genadebeeld in Ommel
vereerd en trekt jaarlijks vele pelgrims.
6

Henricus heeft ook veel geschreven, zijn geschriften worden nog
bewaard in het Rijksmusemn in Londen.
Op zeker moment kreeg hij onenigheid met zijn overste over een
kerkelijk leerstuk, hij gaf echter niet toe en het kwam zover dat hij in de
kerkelijke ban werd gedaan maar toen Rome zich er mee bemoeide
kwam alles weer in orde en werd hij in ere hersteld.
Op de terugweg van een reis naar Rome werd hij ziek en overleed
voordat hij zijn reis volbracht had.
Hij werd begraven niet ver van het oksaal in de Sint Jan van den Bosch
omdat hij daar plebaan was, in het jaar 1467.
Een andere bekende telg was Martinus van Someren, een neef van
Henricus, die secretaris was van het bisdom 's Hertogenbosch en
pastoor van W oensel.
Verder is er nog Bessela van Someren, deze was getrouwd met een rijk
man, later zijn ze beiden-in het klooster gegaan. Besseis heeft de Abdij
van Berne helpen stichten, deze abdij is later naar Heeswijk verplaatst.

DE EYNHOUTSE HOEVE, deze lag op het huidige I foutbroek. Of
het huis vroeger de naam Houtbroek had is zeer waarschijnlijk. Vroeger
zei men als men daar naar toeging "Ik ga naar het Houtbroek".
Het huis was omwaterd en kreeg eveneens het water van de Aa.
In de tiende eeuw werd er al over het huis gesproken. Niet ver van het
huis is een grafheuvel, waar urnen gevonden zijn. Dicht bij die
grafheuvel lag een ven, het Teurkensven. Ik heb iemand gekend dit:
nog wist dat er palen in de grond zaten, maar hij wist niet of die van
een watermolen of een poort waren geweest.
De familie van Eyk uit Aarle-Rixtel erfde uit het goed van de Eynhoutse, dat goed werd gehalveerd. Er werd een huis gebouwd dat Ter
Heyden genoemd werd.
De van Eyks waren van een oud en deftig geslacht. De "aartsvader"
was Michiel van Eyk, deze had zes wapenschilden of kwartieren.
Tot op heden is er nog steeds een Michiel van Eyk in de familie.
Dan was er nog een erfgenaam, een zekere Hoerkens , die in den
Bosch woonde. Tot op heden is er nog een stek de Hoerkensboom. In
de omgeving van deze boom was een ven dat Grafven genoemd ,werd,
men zegt dat hier ook een huis gestaan heeft.
7

Tn de nabijheid van dat ven zijn er namelijk scherven gevonden. De
sch~rven w~ren van geel materiaal, witgeglazuurd met zwarte
motIeven, er IS daar ook ijzerwerk gevonden.
Midden ill dat Grafven ligt een eilandje, dat sterk genoeg was om er
op te kunnen staan, niet ver van deze plaats ligt de galgenberg. Men
zegt dat daar veroordeelden gehangen moesten worden.
~an was er dicht bij dat ven een diepe ronde kuil, waar veel kikvorsen
111 zaten. In het Grafven zat en zit nog vis, vooral snoek.
Bijna langs dit ven loopt de heirbaan die van Eindhoven naar Weert
gaat. Deze baan loopt langs de Hollebeek. Bij dit water werd vroeger
door de marskramers halt gehouden om te ruilen en ofte eten.
De heer H?erkens had..een zoon die priester was, een begaafd man,
onderlegd 111 de kerkelijke leer. Verder waren er de Opheusdens, die
op de Donck woonden, ook zij waren erfgenamen van de Eynhouts.
DE DONCK, niet ver gelegen van de Vaarseistraat, grensde aan de
Donckse dreven. De Donck was een mooi kasteel dat aan het eind van
~e ach~tiende eeuw gesloopt werd. Tot enkele jar~n geleden zaten de
lundenngen nog in de grond en ook waren er nog brokstukken van
muren en kelders te zien.
De ruilverkaveling heeft indertijd alles opgeruimd.
Nu is het een mooi recreatieoord waar jaarlijks de openluchtspelen
worden gehouden.
D~ molen die vroeger op sluis elf stond is daar naar toegebracht.
NIet vcr van het kasteel, waar de molen nu ongeveer staat, was een
plaats waar het spookte. Deze plaats werd De Woestijne genoemd.
Vroeger woonden op het kasteel de Opheusdens en later de familie
Petit, een klokkengietersfamilie.
Mijn oom heeft een oude vrouw gekend, die nog wist dat dit kasteel
er stond. Enkele balken van het kasteel zijn nog verwerkt in de schop
van de familie Bruistens aan de Hoevenstraat.
I Ict water voor het kasteel kwam van de Kleine Aa en ging met een
grote bocht weer naar de Aa terug.
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DE EDELENBURG was een heel mooi kasteel en lag niet ver van
het Kerkeindje. De plaats noemt men nog steeds de Edelenburg. Hier
woonden de familie Backs, de Wijtfliets en de van Kessels.
Willem van Kessel was een voornaam man. In de kerk op het
Kerkeindje had hij een aparte plaats, dat Kessels koorke werd
genoemd en wat uitsluitend voor hem bestemd was.
Ook zegt men dat er een ondergrondse gang vanaf de Edelenburg naar
het kasteel in Asten liep.
Toen de Zuid-Willemsvamt gegraven werd, stiet men op iets hards en
toen men verder groef, schoot het water opeens weg. Men
veronderstelde dat daar een ondergrondse gang liep.
De heer van Kessel kwam waarschijnlijk uit het huis van Kessel,
gelegen in Limburg. Daar staat nog altijd een grote ruïne.
Men kan nog goed zien waar de kapel geweest is. Ook de staties van
de kruisweg zijn nog goed te zien. Op de binnenplaats is er een put. Er
wordt verteld dat daar de ingang was van een ondergrondse gang die
onder de Maas doorgaat en ver aan de andere kant weer aan de
oppervlakte komt.
HET WOLFSNEST heeft gestaan langs de Slievenstraat. Het was
een omwaterd huis, daar heeft de familie Idalet gewoond. Wolf Idalet
was een voornaam man. Hij was schout en kwartiermaker van het
gewest. Er is weinig bekend van dit kasteel. Men zegt dat er zich in dil
huis een balk ofwel een stenen plaat bevond waarop stond: "Wolf is
mijnen naam- Wolf wil il{ heten. Veel wolven zijn er- weinigen die
het willen weten".
Voorheen woonde op deze hoeve Peter Driessen, bijgenaamd "d'n
Burger". Daarna woonde er Piet van Vroonhoven en later zijn zoon
Martien. Daarna is het huis afgebroken en weer opnieuw herbouwd.
Ik (Miena Bos) weet nog dat er grachten omheen lagen.
DE GRIMBERG is gelegen langs de Houtbroekdijk, niet ver van de
Slievenstraat. Van dit huis is heel weinig bekend, alleen dat er ball(en
in dit huis waren die versierd waren met houtsnijwerk. Het huis was
bewoond door Judith Bos en nu door de familie van Tol.
Het huis was omringd door grachten, wat voor kort nog te zien was.
9

HUIS TEN ROODE lag langs de Kerkendijk, op de plaats waar nu
Jan van de Doomen woont. Het was ook omwaterd en kreeg zijn water
ook uit de Kleine Aa.
In ' dit huis hebben de Rooymansen gewoond, die men de Tutten
(teuten) noemde. Later is hier nog een soldatendepot geweest, toen
was cr ook een eafé gevestigd. lIet uithangbord van dit eafé is nog in
het bezit van Gerard van Rijswijk. Dit huis noemde men ook wel de
Hoeve of de Hoof.
HE TER HOFSTAD was ook een heel grote boerderij gelegen op het
Kerkeindje. Deze was gelegen nabij "De Driessen". Van dit huis is mij
weinig bekend. De Ter Hofstadlaan is naar deze boerderij genoemd.
HE KERK, de oude kerk op het Kerkeindje was volgens de
overlevering een prachtige kerk. De toren stond apart, daarin hingen
een vijfial klokken, die in Someren in de Donck waren gegoten, in de
kerk waren zeven altaren, een van deze altaren was toegewijd aan
"O.L.Vrouw van Mclancn" ofwel O.L. Vrouwe vun Vrijkoop der
slaven".
Dit was voor Someren een pelgrimsoord, het feest hiervan werd
gevierd op Drievuldigheidszondag. Deze zondag werd ook wel
"pronkzondag" genoemd, omdat de vrouwen en meisjes op deze dag
nieuwe kleren droegen. Later is dit pronken verschoven naar Pasen.
De kerk heeft gestaan waar nu het protestants kerkhof is. Vroeger was
di t het katholieke kerkhof.
De fundamenten van de kerk zitten nog in de grond. Met de reformatie
is deze kerk naar de protestanten gegaan. Ten tijde van Napoleon is
deze weer teruggegeven ..
Men heeft de kerk afgebroken en van die stenen werd een klooster
gebouwd, dat intussen weer door een nieuw is vervangen n.l.
Sonnehove.
De sacristie op het Kerkeneindje was blijven staan, daar hielden de
protestanten toen hun godsdienstoefeningen. Ook een oude koperen
lezenaar alsmede enkele zilveren schaaltjes waren daar gebleven.
10
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De Somerense kerk in de zogenaamde Waterstaatsstijl.
liet oude klooster is door pastoor Johannes van den Eynde (pastoor
Jallfje) gebouwd.
Grafzerken van het oude kerkhof hebben nog als dorpel voor het huis
gelegen. Er was ook een grafzerk bij van van IIeugten, hier beter
bekend als Karel Vermeulen, wonende langs de Oude Kerkstraat ( nu
Floreffestraat) . Ook lag er een stuk grafzerk bij Marinus Dortmans.
Deze namen zijn bewaard gebleven. Ook was er een grafzerk van
deken 13rants naar wie een straat is vernoemd. In Someren is er ook
een Verdonckstraat, genoemd naar pastoor Verdonck, die tijdens de
reformatie pastoor in Someren was, hij kon echter zijn ambt niet
uitoefenen en moest de Mis lezen in de Hutte op Nederweerls
grondgebied.
])E IJOSTEL werd voorheen Opstal genoemd. En behoorde voorheen
aan de abdij van Postel. Deze liet hier een kapel bouwen en de dienst
werd gedaan door een priester van de abdij.
11

In 1810 is deze kapel verbouwd tot kerk. Het was een waterstaatskerk
en bezat heel mooie kerkmeubelen. Er stond een prachtig altaar van
houtsnijwerk. Als versiering waren er 4 heiligen, waaronder de H.
Antonius en de profeet Elias. Sommigen meenden dat het de vier
evangelisten waren. Het altaar was een triptiek. Het middelste doek
stelt voor de verheerlijking op de berg Tabor met aan de voet van de
berg een duiveluitdrijving. Het middelste doek is een reproductie, de
twee zij schilderingen zijn van Pierotte.
Eigenlijk horen er nog twee . engelen bij maar de oude kerk was te
klein om deze te plaatsen.
Het oorspronkelijke klankbord van de preekstoel was van prachtig
houtsnijwerk, het leek wel kant. Deze werd echter vervangen, omdat
met een Missie een pater kwam preken die niet onder de luifel kon en
dnarom werd deze vervangen.
Ook waren er in de kerk drie biechtstoelen, waarvan twee zeer oude.
Jan Rooymans, een schrijnwerker uit Someren heeft de derde
biechtstoel gemaakt. De communiebanken waren ook van hout en
afkomstig uit een of ander klooster. Ook het orgel was versierd met
houtsnijwerk, het is heel oud en heel mooi.
Dan is er ook nog een zeer oud Mariabeeld, het is een aangekleed
beeld en werd in de processie meegedragen. Verder zijn er nog twee
houten bcelden, van de H. Lambertus, patroon van de kerk en van de
H. Antonius, patroon van de imkers.
De kruiswcg is door een schilder uit Gemert geschilderd. Men zegt dat
deze te voet naar Someren werden gebracht, telkens twee op de rug.
Voorheen was er een kleinere kruisweg, die bij de opening van de kerk
in Someren-Eind daar werd geplaatst. Deze was geschonken door een
zuster Verberne uit Roosendaal.
De twaalf apostelen, de piëta en het beeld van O.L. Vrouw zijn
afgietsels van de beelden die in de Sint Jan van den Bosch staan. Deze
beelden zijn gemaakt naar modellen van officieren uit het leger.
Tocn de huidige kerk gebouwd werd heeft men deze beelden op de
achtergrond geplaatst en in het middenschip allerlei zoetgekleurde
heiligen gezet. Toen echter bij een bijzondere gelegenheid de kerk
werd opgesierd plaatste men de apostelen weer terug in het
middenschip.
12

Het is wel jammer dat men toen de muren en de plafonds heeft
witgeschilderd, nu is er niets meer te zien van het mooie metselwerk.
Ook de doopvont en de twee wijwatervaten zijn oud, de prachtige
koorkappen en kazuifels zijn helaas vernield.
De in Someren gemaakte klokken die in 1925 in de toren werden
gehangen, werden in de tweede wereldoorlog door de Duitsers
geroofd.
Naast de kerk staat een H. Hartbeeld van brons, waarnaast twee
engelen zijn geplaatst, deze beelden stonden eerst op het Postelplein
bij de oude kerk (later het boerenbondsgebouw).
Ook stond er op het Postelplein een pomp waar de buurt veel plezier
van had, als het wasdag was bewees deze pomp goede diensten.
Het door stenen van de oude kerk opgebouwde klooster is door de tijd
gesloopt. Het klokje dat in het torentje van het oude klooster hing is
een van de vijf klokken die in Someren waren gegoten, deze is niet
door de Duitsers meegenomen.
DE ABDIJ VAN POSTEL had in Someren vier boerderijen onder
haar beheer. Ook de watermolen van Vlerken behoorde aan de Abdij.
Toen het water van de Kleine Aa niet meer zo vlot stroomde heelt
men een "rosmolen" bijgebouwd, die door paarden in beweging werd
gebracht.
In 1304 is er door de Abdij een windmolen gebouwd, dit was een
zogenaamde "banmolen", dat wil zeggen dat de eigenaren van de
molen het alleenrecht op het malen hadden.
Toen de reformatie kwam werden al deze goederen aan het Rijk
toegewezen. De boerderijen moest men toen kopen, voorheen waren
het huurboerderijen geweest.
Een van mijn voorouders heeft nog zo'n boerderij van Postel kunnen
huren en wel door tussenkomst van pastoor Jacobs uit Deume. Deze
pastoor Jacobs was een neef van Jan Rooymans, die ook uit Deurne
afkomstig was en huize Groot Ackerbroek van de abdij huurde.
Later, toen het huis in beslag genomen was van de Abdij, hebben de
Rooymansen het teruggekocht.
13

Pastoor Jacobs was, toen de reformatie begon, pastoor van Deurne, hij
mocht geen dienst doen en voerde zijn ambt uit op de grens van
Deurne en Venray, dat een vrije heerlijkheid was. Er wordt ook verteld
dat er veel prachtige beelden naar Venray zijn gebracht en nooit meer
zijn teruggekomen.
Uit: Gegevens en vertellingen van Miena Berkers v.d.Bosch.

andere, paardrijden, ringrijden of hardlopen.
In onze omgeving zal het eten van enorme hoeveeUleden vlees, onder de
arme dorpelingen, wel meegevallen zijn.
Toch werd hier ook het carnaval gevierd en het ging er dan niet
zachtzinnig aan toe.
De sporten die dan bedreven werden waren o.a. Haringsmijten, l-laan- of
Hentrekken en het Gansrijden.

Aangevuld of iets gewijzigd door Jan van Otterdijk.

DE GANS RIJDEN OP VASTENAVOND.
In de grote steden van Europa waren, in de late middeleeuwen, de
carnavalsvieringen grote spectaculaire feesten. Vooral in Zuid-Europa
was de viering van dit gebeuren het belangrijkste volksfeest van het jaar.
1Iet was immers de tijd van de omgekeerde wereld waarbij het gewone
volk hun opgekropte gevoelens, ten opzichte van de regerende macht,
betrekkelijk ongestraft uit konden spreken waarbij ze vaak als een soort
toneelspel hun grieven kenbaar maakten.
Het amaval had drie zowel werkelijke als symbolische hoofdthema's,
nn111rlijk eten seks en geweld.
Het eten trad het meest op de
voorgrond men werkte dan enorme
hoeveelheden vlees, pannenkoeken
en wafels naar bümen waarbij op
vastenavond oftewel "vette dinsdag"
de schranspartijen hun hoogtepunt
bereikten.
Er werd op straat gedanst en
gezongen waarbij zwaar werd
~:::~§;::~~~~~...._.J gedronken.
Een ander
vast
onderdeel van het carnavalsritueel
was een of andere vorm van
wedstrijd zoals onder
14
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De bekende dominee StephatlUs Hatlewinckel (1766-1856) schetst in
zijn beruchte "Reize door de Majorij van 's-Hertogenbosche inden jaare
1798", een zeer somber beeld van de "bevolking alhier ten platte
landen". In zijn litanie negatieve beelden van de "domme bijgelovige
Roomsehe" zegt hij onder andere, "Hun levenswijze is over het
algemeen sober, matig, en eenvoudig, zij zijn lomp, onbeschaafd en
onwetend, er worden weinig vlugge verstatlden onder hen gevonden".
Ook "hun schrik voor spooken, hekzen, weerwolven en toverij is
ontzaglijk sterk". Dit zegt hij, wordt veroorzaakt door "onkunde
omtrent natuurlijke oorzaken, welke onkunde door het Roomsche
bijgeloof nog vermeerderd wordt".
Over de vastenavondvieringen en met name dan het Gansrijden, is deze
dominee al helemaal niet te spreken.
"Men rijdt op vele dorpen, op vastenavond, de Gans. Een levendie Gans,
wiens hals met zeep besmeerd wort, wort met de pooten aan een touw
gehangen, hetgeen zoo hoog gespannen is, dat er een man te paard onder
door kan rijden. Men rijd dan, veeltijds half dronken, er onderdoor, en
tracht den kop van de Gans af te trekken, en wie dit gelukt die heeft de
Gans. Dit is een teken van grote wreedheid, want hoe meer de arme
Gans schreeuwt, hoe langer zU gemarteld wOlt, hoe grooter vreugde en
genoegen voor de aanschouwers. Men smeert den hals in met zeep,
opdat het ongelukkige dier zoo veel te langer te lijden heeft, want dan
kan men den kop niet goed vast houden".
.Tan Bakens beschrijft in z~jn boek
1830 " bet gansrijden als volgt:

In de at·ehieven van onder andere Asten, Bakel, Milheeze, Mierlo en
Someren, die ondergebracht zijn in het streekarchiefPeelland in Deurne,
treffen we deze verbodsbepalingen aatl.
Al deze "ordonnanties (verordeningen)" hebben hetzelfde doel doch
zijn wat betreft de opstelling in ieder dorp toch verschillend. zo luidde
een verbod op het gat1srijden in 1745 te Asten als volgt:

"De heerlijkheid Asten van 1750-

"Het Gansrijden was een volksvermaak met een enorme populariteit.
Deze 'sport' geeft een duidelijk beeld Vatl de ruwe zeden en de
ongevoeligheid die mede een oorzaak vinden in de voor ons
onvoorstelbare en schrijnende armoe. Zoals de middeleeuwen leefden
op het ritme van de kerkelijke kalender, zo waren ook rond 1750 de
feesten gebonden aan kerkelijke gebeurtenissen. Het Gansrijden was een
verschijnsel dat thuis hoorde bij de vastenavond.
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Graag had men er uren lopen voor over om samen te komen op de grote
open plaats waar het Gansrijden zou worden gehouden. Een grote open
plaats was vereist en daarop in het midden een volgroeide wijdveltakte
boom.
Terwijl het volk samenstroomde werd een levende volwassen gans hoog
in de boom gehangen, met de lange nek naar beneden. Inmiddels
bestegen de kandidaat ganzenrijders hun ongezadelde paarden en kregen
zij hun laatste raadgevingen. Op de hun toegewezen beurt stormden de
ruiters dan zo snel mogelijk onder de takken door. De opzet was dan om
zo op het juiste moment zich zo hoog mogelijk op te richten en de nek
van de gans te grijpen. De man die het dan presteerde om aldus rijdende
met één ruk de kop van de levende gans af te rukken, steeg enOlm in de
achting van zijn medemensen. Degenen echter die faalden en soms een
lelijke smak maakten werden smadelijk uitgelachen".
Hoewel Hanewinckels beschrijvingen dateren rond 1798, waren hier in
de omgeving al veel eerder verbodsbepalingen op deze wrede spelen, als
onder andere Gansrijden, Haan of Hentrekken en Haringsmijten,
uitgevaardigd.

"ORDONNANTIE
VAN
DROSSAARD
EN
SCHEPENEN DER HEERLIJKHEID ASTEN EN
OMMELEN VERBIEDENDE HET GANSRIJDEN OP
01-03-1745.
Mijn heeren drossard en schepenen der heerlijckheijd Asten en
Ommelen, in agt neemende den slegte tijt, en straffe van den Hemel,
door sterfte van het rundvee, hebben bij desen goed gevonden te
interdieeeren =(verbieden)
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ende te verbieden, bij en mits desen, dat niemant van de ingesetenen wie
hij sij, zal mogen de Gans rijden, daartoe plaats op haare erve te
verleenen off eenige touwe, paale off paarden te geven, op peene, dat
wie sulx zal koomen te doen, zal verbeuren eene boete van drie gulden.
Een derde palt voor den drossard, een derde voor den vorster, schutter
off aanbrenger ende het resteerende derde part voor den arme alhier, soo
ten lasten van die bevonden zal worden daartoe te paart te reijden en ten
lasten van eijgenaar van het peert, en die daartoe plaats, paale touw off
iets anders verleent mogte hebben, werdende een ider bevoolen hem
daar na te reguleeren en sig voor schaade te wagte. Aldus hetgeene
voorsegde goedgevonden, gearresteert en geresolveert=(besloten) binne
Asten ter raadcamer op den eerste maart 17 hondert vijff en veertig.
Was het in Asten in 1745 nog de slechte tijd die mede oorzaak was van
het verbieden van het gansrijden, in Someren werd het zo'n 17 jaar later
verboden door de vele ongelukken die er gebeurden.
"ORDONNANTIE VAN SCHEPENEN VAN SOMEREN: inhoudende
de bepalingen ter bestrijding van ongelukken bij het Gansrijden 12-021762
Werd door den presidentschepen Jan Goort Geijben [... ] aen dese
vergaderinge voorgedraegen, of het niet ten uijtersten nootsaekelijk was
tot voorkominge van ongelukken dat striktelijk verboden wierde het
zoogenaemde gansrijden op de vastenavonddagen, welke propositie aen
dese vergaderingh gedaen in overweging genomen zijnde, is met
eenparigheit van stemmen goedgevonden [... ] dat niemant der
ingezeetenen deses dorps van Someren hetzij jonge of oude perzoonen,
wie het zelve ook zouden mogen we sen, sullen verstouten opde zoogenaemde vastelavondedagen off wanneer hetselve zoude mogen wesen
te ganse rijden off eenige exersitie= (uitoefening) te mogen doen daer
nae swemende, bij poene, dat alle die geene die sig daer aen schuldig
maakt off maken, gemulkteert= (beboet) worden in eene boete van drie
gulden paraetelijk= (direct) te executeeren,=(voldoen) sullen de ouders
voor haere kinderen, voogden voor haere pupillen en de brootheeren oft
vrouwen voor haere dienstknegten moeten instaen, welke boeten sullen
worden
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ge converteert een derde voor den aenbrenger, een derde voor den armen
en 't overige een derde voor den officier die de calangie= (bekeuring) sal
doen. En sal desen de twee eerstkomende zondaegen worden
gepubliceert ter platse gebruijkelijk opdat niemant eenige ignorantie=
(onwetendheid) sullen konnen pretendeeren.
In Mierlo luidt het verbod 23-02-1778 [... ] "dat den vastenavond
aenstaende IS dat oude
herwacrts,
het
de
inwoonders alhier heen
kunnen gelusten op soogenaamde vastenavond tijde
des sondags, smaandags of
, ~ dinsdags jaerlijx een Ganse
te rijden met paarden, op
een rad, off op een andere
wijse deselve te dooden als
i ook
op soo genaemde
u-~"" daegen het werpen off
ï""""""'..............r
" trekken van haenen off
hennen smijten van haring
en diergelijx, daer door
d i ergel ij x
men
veel
ongelukken siet gebeuren,
Ja selfs een uitspat van
dertelheid en overtollige
weelde dien met dese tijde wel beter konden worde gemenageelt als
geexserseert= (uitgeoefend). Off de vergaderingh benevens hem
president niet soude kwmen goedvinden 't voorschreven Ganserijde soo
te paard op een rad, off diergelijk, het smijten van Haenen, Hennen off
werpen van haring strengelijck te verbieden".
I

Op 25-02-1786 vermeldt het archief van Mierlo nog een verbod.
[... ] "overwegende aan de eene zeide de tijdsomstandigheeden waarin
zig ons land, en speciaal deze onse plaats bevinde en aan de anderseide
de buitensporige weelde, ongelukken en geltverquistinge, die bij
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occasie=(gelegenheid) van den aanstaende vastenavond staan gepleegt
te worden, hebben oversulx in aanschouwen onse vorige resolutie op dat
subject genomen in dato 28 february 1778, goed gevonden en
gearresteert, zoo als wij goedvinden en arresteeren bij deezen, dat op
den soogenaamde vastenavond maandag, dijnsdag of woensdag, geen
Ganse binnen deeze heerlijkheid zullen mogen worden gereijd, 't sij met
paarden, op een rat of direct oft indirect op een publique wijs gedood,
als meede geene Haenen, nog Henn, Haring of diergelijke."
Hier gelden dezelfde boete's en verdeling als in Asten en Someren.
Jac JÖris.

BIJZONDERE MIDDELEEUWSE
KANDELAAR IN ASTEN.
Op 21 juni vond Toon Leenders bij toeval tijdens het schoffelen van zijn
moestuin in Asten-Heusden een bronzen beeldje van ongeveer 16 cm
hoog. De figuur stelt een bebaarde man met gestrekte armen voor. Hij
draagt een nauwsluitend gewaad met een drieledige muts. Het beeldje is
gevonden op een terrein v.:aar in 1989 zandjs gestort dat grotendeels
afkomstig was uit de buitenste kasteelgracht van het laat-middeleeuwse
kasteel van Asten, in 1399 voor het eerst aangeduid als 't Huys tot
Asten'. Oorspronkelijk was het beeldje onderdeel van een kandelaar
waarbij op beide handen kaarsenhouders stonden. Bij een vergelijkbaar
exemplaar, daterend uit de 14e eeuw, in Muselilll Boijmans Van Beuningen te Rotterdam zien we de kandelaar in de vorm van een man met
een gelijksoortig gewaad met aan zijn voeten een hondje, geplaatst op
een zeskantig voetstuk op drie hoge pootjes, eindigend in hoefjes.
De 21 cm hoge Astense kandelaar is van brons en dateert wellicht uit de
14e eeuw. Een tweetal andere exemplaren bevinden zich in het Beiers
Nationalmuseum in MUnchen en het Ashmolean museum te Oxford.
Beide
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figuren zijn op het hondje na compleet. De naar verhouding veel te grote
kaarsenhouders staan als dienbladen op de handen van de mannen. Al
deze beeldjes lijken sterk op elkaar maar vertonen telkens kleine
verschillen: vergelijk bij de verschillende exemplaren zelf het bevestigingsgaatje voor het hondje, het voetstuk, de kaarsenhouders en de kleding.
De mannelijke figurenkandelaars waren in 14e
en 15e eeuw zeer bekend.
Ze stonden bijna altijd op
een driebenige sokkel en
werden als kandelaars in
huis of bij het altaar
gebruikt. De zelfstandige
en
betekenisvolle
houding van de figuur,
met daarbij de tot ornament
vereenvoudigde
dracht, zorgden ervoor
dat dit ontwerp tot in de
1ge eeuw als product
werd gekopieerd. Dinant
in het zuiden van België
aan de Maas was hét
centrum voor koper,
brons en messingbewerking
vanwege
de
overvloedige -aanwezigheid van Galmei in de
bodem. De kopergieters
in Dinant beleefden in de
14e en 15e eeuw gouden
tijden; in die tijd vond er
Kandelaar in Beiers Nationaal Museum, Mûnchen zeer waarschijnlijk ook
veelvuldig export van
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klein koperwerk naar Nederland plaats. In 1466 werd Dinant velwoest
en eindigde de grootschalige productie. De meeste overlevenden
vestigden zich in andere steden aan de Maas als ook in Brussel, Tournai
en Brügge waar ze als hand~laar ook al intensief contact mee hadden.
De producten val} Dinant werden door heel Europa verhahde~d en
veelvuldig nagemaakt. Deze nagemaakte producten werden als Dmantproducten, de zogenaamde Dinanderie, verkocht en verhandeld en
omdat messingwaren niet van een herkomst- en kwaliteitsteken voorzien hoefden te worden is zowel de datering als de maker van het
product moeilijk te achterhalen.

lIet beeldje uit Asten is uniek omdat het hier de eerste archeologische
bodemvondst in Nederland van een dergelijke kandelaar betreft.
Tijdens het archeologisch onderzoek van de binnengracht, eind jaren HO,
is vooral materiaal van na 1550 gevonden. Daarentegen is de buitenste
kasteelgracht in 1989 volledig machinaal opgeschoond en uitgediept
zonder enig onderzoek van de vulling. Dit beeldje is dan ook een
belangrijke archeologische aanwijzing voor een 14c en 15e eeuwse datering van het kasteel van Asten.
Asten

Ria Derkvens.

Met dank aan Christel van Hees van Museum Doijmans Van Beuningen.

Bronzen beeldje uit Asten; h. 18 cm
I

0
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14 eeuwse kandelaar in Boijmans van Beuningen.
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DR. JOHANNES VlCTOR LUDOVICUS
EIJNATTEN.
Mij is gevraagd iets te schrijven over een bekende .figuur uit ~nze
gemeente, wij hebben gekozen voor Dr. Johannes Vlctor LudoVlCUS
Eijnatten, huisarts en gemeente arts te Someren.
Velen van ons zullen zich hem nog herinneren, een grote rijzige man
met baard en een ietwat strenge blik, misschien wat introvert en van
geboorte Belg.
Allemaal factoren om
hem te omkleden met
verhalen. Maar wie en
hoe was deze Dr.
Eijnatten?
Ik
persoonlijk
heb hem
nauwelijks gekel'J.d, bij
mijn komst in Someren
in 1953 was hij een van
de twee huisartsen die
hier praktijk had.
Hij was niet onze
maar
huisarts,
desondanks heeft hij mij
altijd
geïntrigeerd,
misschien
door
de
verhalen
rond
Z1Jn
persoon.
Hoe begin je dan een
Dokter J. v.L. Eijnatten.
onderzoek,
natuurlijk
allereerst lezen wat er al
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over hem gepubliceerd is, en dan gaan praten bij diegenen die met
hem samengewoond hebben of bevriend met hem zijn geweest..
Maar wat is nu waarheid en wat is verdichtsel? . Welnu, ook de
archieven spreken niet altijd een duidelijke taal.
Volgens het gemeente-archief van Diest in België was Dr E~jnatten
een zoon van Carolus Maria Eugenius Eijnatten, bakker te Diest en
van Maria Verginia Beringhs, beiden wonende op de Graanmarkt,
gaarne hadden we u een foto getoond van het huis van de ouders van
hem maar dit is niet met zekerheid vast te stellen daar intussen een
vernummering heeft plaats gevonden en de lijsten hiervan niet meer
aanwezig zijn.
Het geslacht Eijnatten gaat in Diest terug tot 1815, daarvoor kwamen
zij uit Arlemont, een dorp behorende tot de gemeente Tielen.
1i
Vermoedelijk, we hebben
dit
nog
niet
verder
nagezocht, kwamen ZIJ
oorspronkelijk
uit
het
plaatsje Eijnatten onder de
rook van Aken in het
Duitstalige deel van België.
Dokter Eijnatten studeerde
111
Leuven
aan
de
Universiteit, gezien het feit
dat hij voor zijn studie de
Grand Prix van het College
Communal AOUT ontving,
weten we dat hij een goede
student moet geweest zijn.
Na zijn artsenstudie verlaat
hij de gemeente Diest en
vertrekt naar Antwerpen.
Volgens het archief van het
Stuivenbergziekenhuis
komt hij daar in dienst op
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December 1912 en wordt benoemd tot intern-geneesheer voor de tijd
van een jaar. Maar de gemeente Diest schrijft hem pas uit op 12
augustus 1914?
Alhoewel hij in het ziekenhuis intern was heeft hij zich in het
bevolkingsregister van Antwerpen pas in laten schrijven op 12
augustus 1914.
Het ziekenhuis in Antwerpen verlengt zijn contract op 10 december
1913 voor één jaar en op 11 September 1914 benoemen zij hem tot
assistent-chirurg bij de dienst van Dr. van der Wieie, chirurg
dienstoverste van het ziekenhuis. Op 11 Oktober wordt hij uit deze
dienst ontzet wegens het verlaten van zijn post tijdens het
bombardement van de stad. Van zijn verdere bezigheden gedurende de
oorlog weten we niets.
Hij wordt door de gemeente Antwerpen uitgeschreven naar Gent op
23 Juli 1918.
Ook hier zijn van zijn verblijf verder geen gegevens bekend, de
gemeente Gent schrapt hem uit het register op 3 Oktober 1919,met de
vermelding dat hij in november 1918 is vertrokken. Rond deze tijd
zijn vele Belgen naar Nederland vertrokken. Een en ander is te
verklaren uit de toestand in België van voor de eerste wereldoorlog
waar het Vlaamse deel onderdrukt werd, bijvoorbeeld de in
Vlaanderen gelegen Universiteit van Leuven was Franstalig, hetgeen
door de Duitse bezelting opgedaan werd gemaakt.
Dokter Eijnatten was een overtuigd flamingant. Een pastoor, die hem
regelmatig bezocht, werd steeds begroet met de leuze "vliegt de
blauwvoet storm op zee", een Vlaamse strijdkreet. In Nederland
verbleef hij in Amersfoort waar hij in pension was. Aangezien zijn
ouders niet onbemiddeld waren kon hij in Nederland aan de
Universiteit van Utrecht zijn bul halen welke nodig was om het beroep
van arts uit te kunnen oefenen in Nederland. Een van de eerste
plaatsen waar hij werkte was aan het Sanatorium te Harderwijk.
Of zijn geloofsovertuiging oorzaak is geweest om de overstap naar
het katholieke zuiden te maken is onbekend.
In Someren heeft hij de praktijk van dokter Paijens overgenomen en
werd hij spoedig benoemd tot gemeentearts. De praktijk in Someren
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was zwaar,een uitgestrekte gemeente met hoofdzakelijk onverharde
wegen, welke bij slecht weer onbegaanbaar waren.
p 1 september 1949 verleende de gemeente Someren, Dr. Eijnatten
in een geheime vergadering het ereburgerschap voor zijn inzet in deze
lemeente, het is een publiek geheim dat veel Somerenaren heel wat
aan hem te danken hebben. Ook de verenigingen konden vaak en met
resultaat een beroep op hem doen.
Na de Tweede Wereldoorlog is hij nog door iemand aangeklaagd als te
Duitsvriendelijk, maar dan blijkt dat hij het ondergronds verzet op
talloze wijze heeft gesteund, hetzij door het verstrekken van
medicijnen aan onderduikers, als wel het verschaffen van burgerkleding aan vluchtende piloten.
Rehabilitatie bleef dan ook niet uit.
Ik geloof dat de persoon van dokter Eijnatten de moeite waard is om
niet door ons te worden vergeten, hij was een mens met een groot hart.

Someren Ad Smulders

"
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Voor degene die belangstelling heeft voor genealogie, de stamboom
van dokter Eijnatten is als volgt:
Johannes Victor Ludovicus Eijnatten
Zoon van Carolus Maria Eugeen Eijnatten en Maria Virginia Beringhs
Geboren op 26 Augustus 1888
Carolus Maria Eugeen Eijnatten
Zoon van Ludovicus Eijnatten en Anna Catharina Elisabeth Minten
van beroep bakker
Geboren in het jaar 1812.
Ludovicus Eijnatten
Zoon van Gisbert Eijnatten van be~oep koetsier en Anna Elisabeth
Alen van beroep naaister
Geboren 1789 dochter van Pierre Alen bakker
Gisbert Eijnatten
Zoon van Antoon Eijnatten en Marianne Posse
Antoon Eijnatten is geboren in Arlemont gemeente Tielen
Overleden op 3 augustus te Arlemont.

HEEMICUNDIGE ICRING
Weekbericht voor Someren vrijdag 28 maart 1941.
Vrijdag 4 april om 6 uur n.m. (precies) zal in het Boerenbondsgebouw
te Someren de oprichtingsvergadering worden gehouden van den
Brabantschen Heemkundigen Kring: Asten- Someren.
Gezien de uitzonderingsmaatregelen te Asten zal de vergadering ±
halfnegen geëindigd zijn.
Op deze vergadering zal Dr. H.Heyman, Norbertijn van de abdij van
Berne spreken over de noodzakelijkheid, het doel, alsmede den
omvang en organisatie van de heembeweging.
Tevens zal hij de groote betekenis van de werkgemeenschap en de
waarde van een goed kringmuseum uiteenzetten.
Gaarne verwachten wij ieder die belangstelt in ons Heem op deze
belangrijke vergadering.
---- 0 ----

Voor belangstellenden wil ik nog even mededelen, dat Dr. Heyman op
Donderdag 3 april van 18 tot 18.15 uur voor de radio een populaire
causerie zal houden over heemkunde in het algemeen en de beoefening
daarvan in Noord-Brabant in het bijzonder.
H.J.C.EIJSBOUTS, Someren
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING
uDE VONDER"

INGEZONDEN.
Weekbericht voor Someren.
Asten 14 dec.1922

Geachte redactie,
Gelieve onderstaande in uw geëerd blad op te nemen.
Het schijnt tegenwoordig ook al bespottelijk te zijn wanneer men, om
den kost te verdienen van een kruiwagen gebruik maakt. Ik wil ook
wel gaarne van een meer modern vervoermiddel genieten, doch daar
mijn handel meer plaatsruimte eischt dan een fiets aanbiedt en ik niet
gaarne mijn toch niet ijzersterke beenen en overige ledematen waag
aan tochten per zwaarbeladen fiets op de zoo beroem®de Astensche
zandwegen en karrenspo,ren der buitenwijken, zou ik den grappigen
(?) inzender in de Zuid willen vragen mij een kleine auto, een
wagentje met ponny of iets dergelijks te verschaffen; ik wil dan gaarne
mijn kruiwagen thuis laten.
Bij voorbaar dankende voor de nuttige wenken en nog veel meer voor
zijn verwacht royaal aanbod, teeken ik
Hoogachtend

DE KRUIWAGENMAN
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ABAB.
Witvrouwenbergweg 12 Someren
Acfis Business centrum. Heuvel 12. Someren
De I-lr. en Mevr. Ton v. d. Acker. Hombroeclrstraat 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 5b. Asten
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verberne. Molenakkers
5. Asten
Bos Elektrotechnisch Buro. Indumaweg 1. Someren.
Fysiotherapie L. Tulkens. Beatru:laan 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 Pastelstraat, Someren
Sleegers Farm Equipment. Hoyserstraat 1. Someren.
Smits BouwbedrijfBV. Dorser 2. Someren.

E.B.Steyns. Winkelstraat 9, Someren.
Veugen Stallenbouw. Nieuwendijk 90. Someren.
Warebo B V. Trasweg 15. Someren.

Bij het ter perse gaan van dit blad ontvingen wij het droevige bericht
dat ons bestuurslid, de Heer Wim Joosen is overleden.
Wij zullen in hem een actief en trouw bestuurslid missen.
Een verlies als dit is onherstelbaar en wij willen hierbij graag ons
hartelijk medeleven tot uitdrukking brengen.
Vanaf deze plaats wensen wij Bets en verdere familieleden sterkte met
dit zo zware verlies.

Wij verwelkomen als nieuwe leden:
De heer F. van Duppen, Logterstraat 10,5721 EX Asten '
De heer L. van den Bosch, Postelstraat 12d, 5711 EN Someren
De heer Fr. De Lau, Groeningen 32,5712 HV, Someren.
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