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HET LIED VAN HERTOG JAN. 

SOMEREN viert dit jaar dat het 700 jaar geleden is, dat de inwoners 
van Someren het recht kregen om o.a. een Schepenbank in te stellen. 
Dit recht kregen ze van Hertog Jan de tweede ( 1294- 1312 ). Iedereen 
kent het lied van Hertog Jan, en iedere Brabander zingt dit lied met 
trots en rechte rug. 
Dit lied gaat echter over de vader van Jan de tweede, Heliog Jan de 
eerste. Een kleurrijk figuur die van het leven en toernooien hield, hij 
schreef gedichten en componeerde liederen, zoals "eens meienmorgens 
vroege ". 
Ook hield hij van de vrouwtjes en was vader van veel buitenechtelijke 
kinderen. De liefde voor de vrouw sprak hij ook in zijn liederen uit. 
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~ij s~~erf aan de verwondingen die hij bij een toernooi opliep, ook 
hierbIj was een vrouw de inzet. 

Hij heeft een peerd gekregen 
Een schoon wit peerd, een schimmelpeerd 
Daar is hij opgestegen 
Diën ridder onverveerd 
Harbalorifa, zong den Hertog, Harbalorifa 
Daar is hij opgestegen 
En hij reed naar Valkensweerd 

Maar nu terug naar het lied van Hertog Jan 
Met recht zou dit het Brabantse volkslied kunnen zijn, maar wie 
gedacht heeft dat de melodie en tekst hiervan oud was, heeft het mis. 
Dit lied is van F. van der Put en is eind jaren veertig geschreven. 
De tekst is van H.Beex. Het lied is ontstaan in de tijd direct na de 
oorlog, toen tijdens de congressen van Brabantia Nostra door de 
toenmalige voormannen van de Brabantse cultuur de naoorlogse 
plannen werden ontwikkeld voor een herboren Brabant. 
Uit die tijd stamt ook de kreet "Edele Brabant - Were di" van Piet 
Dorenbosch. 

Piet Dorenbosch kwam met het idee om het congres van Heeswijk 
wat op te vrolijken met Brabantse liedjes en dacht daarbij om oude 
liederen weer nieuw leven in te blazen. H.Beex en F. van der Put 
werden hiervoor gevraagd maar zij schreven veel liever nieuwe 
muziek. 
Volgens Beex ontstond het idee om een nieuw lied over de Hertog te 
schrijven toen hij eens op de oost-trans van de Sint- Jan stond en daar 
op een gerestaureerde beeldenrij de Hertogen van Brabant zag, kijkend 
over het Brabantse land. 
Hij bedacht toen dat Hertog Jan maar een zegetocht van Antwerpen 
naar Den Bosch moest maken. 
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Hij vertrok uit Antwerpen en via" Turnhout 'n stedeke 
schoon', reed hij op zijn schimmel naar Valkenswaard en 
bereikte den Bosch via Oirschot. 

In "Den Bosch is hij 's nachts, toen niemand het zag op de Sint-Jan 
geklommen, ging daar op wacht staan en daar staat hij nog, dag en 
nacM. 

Het refrein: 

Toen de Hertog Jan kwam varen 
Te peerd parmant, al triomfant 
Na zevenhonderd jaren 
Hoe zong met 't aller kant 
Harba Lorifa, zong de Hertog 

Het "varen", "peerd"en "triomfant"moest de indruk wekken dat het 
een middeleeuwse tekst was. Ook de melodie van F. van der Put heeft 
iets ouds. 
Zij besloten om het lied anoniem uit te geven, om zo de indruk te 
wekken dat het hier om een echt oud-Brabants lied ging. Het lied werd 
een groot succes. 
Geen kassucces echter, zij hebben er geen cent aan verdiend. 
Het refrein "HARBA LORIFA" zong de hertog, is het enige wat echt 
uit tie tijd van Hertog Jan komt. 
Immers hertog Jan schreef zelf minneliederen, uit een ervan komt het 
refrein "Harba Lorifa" , wie weet heeft hij het zelf ook nog gezongen. 
Niemand kent de exacte betekenis van deze woorden. 
Sommigen zeggen dat het een Latijnse verbastering is van "Herba 
flores facit"( het kruid brengt bloemen voor"). 
Het lied werd in augustus 1947 voor het eerst gezongen op het congres 
van Brabantia Nostra "in Heeswijk. 
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Volgens het lied was het toen 700 jaar geleden (1247) dat Hertog Jan 
zijn tocht door Brabant gemaakt zou hebben. 

HET LIED. 

Toen Hertog Jan kWam varen 
Te peerd parmant al triomfant 
Na zevenhonderd jaren 

Hoe zong men 't allen kant 
Harbalorifa ,zong den Hertog, Harbalorifa 
Na zevenhonderd jare 
In ons edel Brabants land 

Hij kwam van over 't water 
De scheldevloed, aan wal te voet 
't Antwerpen op de straten 
Zilv'ren veren op zijn hoed 
Harbalorifa, zong den Hertog, Harbalorifa 
't Antwerpen op de straten 
Lere leerzen aan zijn voet. 

Och Turnhout, stedeke schone 
Zijn uw ruitjes groen en uw hertjes koen 
Laat den Hertog binnen komen 
In dit zomers vrolijk seizoen 
Harbalorifa, zong den Hertog, Harbalorifa 
Laat den hertog binnen komen 
Hij heeft een peerd van doen 
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Hij heeft een peerd gekregen 
Een schoon wit peerd, een schimmelpeerd 
Daar is hij opgestegen 
Diën ridder onverveerd 
Harbalorifa, zong den Hertog, Harbalorifa 
Daar is hij opgestegen 
En hij reed naar Valkensweerd 

In Valkensweerd daar zaten 
Al in de kast, de zilverkast 
De Guldenkoning zijn platen 
Die wierd' aaneeen gelast 
Harbalorifa, zong den Hertog, Harbalorifa 
De Guldenkoning zijn platen 
Toen had hij een harnas 

Rooise boeren komt naar buiten 
Met de grote trom, met de kleine trom 
Trompetten en cornetten en de fluiten 
Want den hertog komt weerom 
Harbalorifa, zong den Hertog, Harbalorifa 
Trompetten en cornetten en de fluiten 
In dit Brabants Hertogdom 

Wij reden allemaal samen 
Op Oirschot aan door de Kanidasselaan 
En Jan riep in Godsname 
Hier heb ik meer gestaan 
Harbalorifa, zong den Hertog, Harbalorifa 
En Jan riep in Godsname 
Reikt mij de standaard aan 
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De standaard was de gouwe 
Die waaide dan, die draaide dan 

Die droeg de leeuw met klauwen 
Wij zongen alleman 
Harbalorifa, zong den Hertog, Harbalorifa 
Die droeg de leeuw met klauwen 
Ja, de leeuw van Hertog Jan 

Hij is in den Bosch gekomen 
Al in de nacht en niemand zag 't 
En op de Sint-Jan geklommen 
Daar ging hij staan op wacht 
Harbalorifa, zong den Herog, Harbalorifa 
En op de Sint-Jan geklommen 
Daar staat hij dag en nacht. 

C. Verhagen. Someren 
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SCHAKING IN 
ASTEN 

Bij het lezen van dit 'drama' moest ik even denken aan een versje van 
vroeger. 

Het waren twee koningskinderen zij hadden elkander zo lief. Zij 
konden elkander niet krijgen het water was veel te diep. 

Hier stond echter niet het water, maar een onwillige moeder het geluk in 

de weg. 
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Het gebeurde in de nacht van 20 op 21 augustus 1718, toen werd 
Alegonda, dochter van de weduwe Agnees Jacob van de Cruijs, 
wonende te Ommel, tegen de wil van haar moeder geschaakt door 
Albertus van Riet, zoon van Jan van Riet. Jan van Riet was in de begin 
jaren van 1700 Vorster (gerechtsbode) 
Collecteur van de imposten (belasting op verbruiksgoederen) en 
daarnaast dreefhij ook nog een café of tapperij. 
Op 27 augustus verschenen Albert van Riet en Alegonda van de Cruijs 
voor de schepenen van Asten om zich te laten inschrijven voor de 
ondertrouw. Even daarvoor had Albert zich nog naar de moeder van 
Alegonda begeven om haar nog eens te vragen om toestemming aan 
haar dochter te geven om met hem te trouwen. 
Na de verschijning voor de schepenen werd Alegonda onder 
bescherming van gewapende geleide weer uit Asten weggevoerd. 
Een dag later op 28 augustus lieten de schepenen van Asten (dit waren 
indertijd Hendrik Tho Poell, Antoni Kanters, Jan Hicxpoors, Simon 
Usbouts, Bendert Vervoordeldonck, Frans van Weert en Willem Aert 
Smits) de weduwe van de Cruijs, die nog steeds geen toestemming tot 
ondertrouw van haar dochter met Albert wilde geven, haar aanzeggen 
om binnen veertien dagen in de raadkamer te verschijnen. Dit om de 
reden van haar weigering kenbaar te maken. 
Na verschenen te zijn verzoekt zij de schepenen van Asten om de 
jongelui niet in de ondertrouw in te schrijven. 
Als reden geeft ze op dat Albert en Alegonda ingevolge de bepaling van 
het echtreglement van de hoogmogende heren Staten- Generaal onder de 
omstandigheden, waarin zij verkeerden, toch niet rechtsgeldig konden 
trouwen, ook al mocht zij later haar toestemming tot een huwelijk 
geven. Het was immers een feit dat ontvoerders van vrouwen, die onder 
toezicht van ouders of voogden "ten ergste aen den lijve strafbaer 
waeren, evensoo als alle andere misdadigers, ten wier laste een decreet= 
(besluit) van Apprehensie = (arrestatie) voorliggende was". 
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Op grond van dit alles verzocht de weduwe, onder vermelding dat zij als 
moeder en voogdes van Alegonda in geen geval toestemming tot een 
huwelijk met Albertus van Riet zou geven, aan de schepenen de twee 
niet in ondertrouw in te schrijven ofte trouwen. 

Hier volgt het verzoekschrift van Agnees van de Cruiis. 

" Aen de eerwaarde heeren schepenen deser grondtheerlijckheidt Asten. 
Geeft ootmoedelijck te kennen Agnees weduwe Jacobus van de Cruijs, 
dat op den 21e augustus 1718, 's-nagts ontrent ten een uure, Alegonda 
van de Cruijs, hare dochter, met hare clederen, lijnwaet ende andere 
cleijnodiën, heijmelijck in stilte, tentijde als de sqppliante=(verzoekster) 
was gerustelijck slapende, uijt het huijs, van haer suppliante, is vervoert 
ende verlijdt geworden ende met carre gebrocht tot Son, alles buijten 
kennisse ende eonsent=(toestemming) vande ouders qqa?=(qualitate 
qua= in hoedanigheid) ende selfe in weerwil vande suppliante, dat 
inmiddels opden 26 augusti jonckleden, Albert soone Jan van Riet is 
geeomen ten huijse van de ondergesehrevene, gelegen tot Ommel, ende 
hadde aen haer suppliante gesijdt dese woorden als volght: "Wilt gij mij 
uwe doghtere denoteerende=(aanduidende) de voorschreven ontvoerde 
ende ontleijde Alegonda van de Cruijs, geven" dat de suppliante op dese 
vraghe hadde geantwoord: 
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" Brenght mijn doghter eerst weder in mijn huijs, dat iek se sien ende 
spreecken can, dan sal ick u antwoorden, ende iek staen den trouw niet 
toe, want het is teghen mijnen wil," en dat vervolgens den voorschreven 
Albert van Riet was vertroeken naer den dorpe van Asten en was opden 
27e augusti voornoemt met de voorschreven Alegonda voor heeren 
schepenen van Asten gecompareert=(verschenen), versoeckende 
ingeschreven te worden in den ondertrouw, gelijek de ondergeschreven 
uijt Uw eerwaarde aète van insinuatie=( aanzegging) heeft verstaen, dat 
egter noch door dese suppliante, noch haer kinderen, de voorschreven 
Alegonda van de Cruijs niet hebben connen sien ofte spreecken, ende 
was opden selven 27 augusti naermiddach op eene carre met versceijde 
gewapende persoonen, namentlijck Albert van Riet, dervoer Jan van 
Riet te paerde, geconvoijeert=(begeleid) sijnde, uijt Asten ewegh 
gebraght, ende Jan Martens van Riet, welcke compagnoins voorsien 
waeren met verscheijdene soorten schietgeweere. 
Ende ter consideratie dat Uwe eerwaerden hebben gelieven aen de 
ondergeschrevene opden 29 augusti te laeten insinueeren ende 
aensegghen van binnen veerthien daghen voor Uw eerwaarden inde 
raetcamer te eompareeren ende te seggben haer belangh ende reden van 
refus=(weigering) nopende den ondertrouw, ter obediëntie 
=(geboorzaambeid) van welcke gedaene insinuatie soo is de 
ondergeschrevene in qualiteijt als wettighe moeder en voogdesse van 
haer meergemelte doghter Alegonda geweest sijnde tot die ontvoeringhe 
voorschreven, jae in haeren broede ende dede seggben (onder alle 
behoorlijcke reverentie ende respect) dat salva eorrectione 
=(terechtwijzing) de voorschreven haere doghter met Albert van Riet in 
den staet en gelegenheijden, gelijck sij teghenwoordigh sijn wesende, 
niet getrouwt eonnen werden, jae selfs desen pretensen trouw soude 
invalide ende sonder effect wesen, schoon de suppliante daerinne 
naemaels condecendeerde=( opmerkte) ofte consenteerde=(toestemde) 
gelijck wel duijdelijck int Eghtreglement vande hoogh mogende heeren 
Staeten Generael art 85 is ge statueert, waertoe wert 
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gerefereert, alsoo gedeurende de ontvoeringhe van eenich 
vrouwpersoon, haere ouders ontvoert sijnde, den trouw nul ende geenen 
waerden is verclaert aldaer. 
En mits dat het notoir=(algemeen bekent) is dat die ontvoeringhe noch 
is durende ende de voortvlughtigheijt, dewijl de voorschreven Alegonda 
sedert noijt in haer moeders huijs is geweest, ende de suppliante en 
haere soone en doghter en hebben sedert oock visie noch acces tot 
Alegonda van de Cruijs connen hebben, gelijck doorgaens genoeghsaem 
bekent is. 
Welcke reden sufficant=(voldoende) genoegh is wesende salva 
corectione=(terechgewezen) om desen ondertrouw ende trouw te 
refuseeren=(weigeren), als sijnde de ontvoeringhe van vrouwpersoonen, 
staende onder haere ouders ende voogden, als ten desen, volgens den 
allegeerden=(verwijzende) articul van het Eghtreglement aen den lijve 
strafbaar, gelijck oock delinquanten ende ondeugende persoonen, tot 
wiens laste decreet van apprhensie=(arrestatie) is liggende ten hoogste 
aen den lijve stratbaer sijn. Nu dan, soo is aen heeren scheepenen, ofts 
sekerlijck aen den heerpraesident-schepen Tho Poell, bekent datier 
alhier binnen Asten verscheijde decreeten van aprrehensie ten lasten van 
verscheijde sijn ligghende, welcke decreeten van apprehensie niet alleen 
tot laste van den delinquent, maer selfs oock ter desrepetatie=( slechte 
naam) van desselfs soonen ende familie, sijn streckende, om welcke 
redenen ende motiven ende noch meer andere, die suppliante Uw 
mondelingh sal communiceeren ende die sij noch naerder desnoots in 
toecomende aen Uw Eerwaarde in schriptis sal overgeven, sustineeren
de=( denkende) over sulcl<x dat sij als eene sorgvuldighe moeder en 
vooghdesse salvo concientis=(met instemming) in desen trouw ofte 
ondertrouw niet consenteert=(toestemd) ende is versoeckende dat Uwe 
Eerwaarde gelieven, den voorschreven Albert van Riet met haere 
doghter Alegonda in ondertrouw niet aen te kennen ende deselve niet te 
trouwen ofte ondertrouwen ende den voorschreven Albert van Riet als 
requirant=(verzoeker) van desen ondertrouw te 
condernneeren=(veroordelen) in de costen, 't welcke doende etc. etc. 

Agnees van de Cruijs. 
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Op dit verzoek troffen de schepenen van Asten op 16 september 1718 
de volgende regeling, waarbij de verzoekster zowel als haar dochter 
Alegonda en Albert Jansz. van Riet werd bevolen de volgende dag in de 
raadkamer voor hen te verschijnen om gehoord te worden en te proberen 
om tot een akkoord tussen de partijen te komen. 
"Heeren sch:~enen, Alvoorens te disponeeren,=(beschikken) 

ordoneeren partijen ex officio, =(in bediening) te weeten de suppliante 
Alegonda van de Cruijs, haere doghter, ende Albert soone Jan van Riet' 
te compareeren=(verschijnen) op saterdagh aenstaende sullende wese~ 
den seventhienden deser, voor de middagh de clocke tluen uuren in de 
raetcamer voor schepenen om ter saecke van de differenten ~ dese 
ghemelt gehoort ende is het doenlijck, geaccordeert te worden en dat in 
cas van geen accoort of bij non comparitie= (geen verschijnen) van een 
der voorschr~even partijen bij haeren schepenen op den inhout deses sal 
werden .ged~sponeer:(beschikt) als nae behooren, actum in judicio 
extraordI~ano= ( bUltengewone rechten) den 16 septembris 1718. Ter 
ordonantIe van schepenen. 

J .Draack secretaris. 

Ondanks alle tegenwerpingen van de moeder is het op 9 oktober 1718 
dan toch zover, dan trouwen voor de schepenen van Asten Aelbert 
Jansz~?n van Riet en Alegonda Jacobs van de Cruijs. Bij het kerkelijk 
huwelijk staat op 9-10-1718 trouwen Riet Albertus van en Alegonda 
van de Cruijs. 
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Getuigen zijn Petrus van Riet en Martinus Janse. 
Zo'n 26 jaar later komen we beide echtelieden weer tegen. 
Na het overlijden van de moeder van Alegonda blijken ze dan in Pelt te 
wonen. Mij is niet bekend hoe de relatie tussen Alegonda en haar 
moeder toen was en of ze de onmin ooit bijgelegd hebben of niet. Een 
feit is dat Alegonda afziet van de erfenis, zoals blijkt uit het volgende. 
Compareerde voor heeren schepenen der heerlijckheijt Asten en 
Ornmel, ondergenoemt Aalbertus van Riet, als in huwelijk hebbende 
Alegonda van de Cruijs, woonende te Pelt, in den lande van Luijk. De 
welcke verklaart bij desen te renuntieeren= (afstand doen van bv 
erfenis/rechtlproces) en af te sien van sijne geregte vijffde part in de 
erfflijke en alle andere goederen hem competerende in de nalatenschap 
van sijn comparants vrouw, moeder Agnees Knippenberg, weduwe 
Jacob van de Cruijs sijne voornoemde vrouw ouders, gewoond 
hebbende alhier, soo en indier voege deselve goederen van voornoemde 
ouders sijn nagelaaten. Soo hier als elders geleegen niets gereserveert. 
latende hetselve vijffde part off wel des voorschreven comparants 
aandeel voor de helft aan en ten behoeve van Michiel van de Cruijs, 
president alhier, en de wederhelft aan Jan Verhoijsen als in huwelijk 
hebbende, Petemella van de Cruijs, woonende alhier, des comparants 
vrouw, broeder en suster. Sonder daar op eenige actie off pretensie te 
behouden off te reserveeren. Latende hetselve aan voornoemde Michiel 
van de Cruijs en Jan Verhoijsen, om daar mede te doen zoals sij 
goetvinden sullen, mits deselve alle pretesien die op deselve 
nalatenschap voor het voorschreven vijffde part daarop mogte komen te 
sullen voldoen en den comparant daarvan te ontlasten en te bevrijden als 
na regten. En is alhier mede gecompareert de voornoemde Michiel van 
de Cruijs en Jan Verhoijsen. Dewelcke ver- klaaren het voorschreven 
gerenutieert=(afgestane) vijffde part in de nalatenschap van haare 
ouders, ten haare behoeve gerenutieert door Albertus van Riet als 
hierboven te accepteeren en aan te neemen, met geloften van alle 
pretensiën, daarop koomende voor het voorschreven vij ffde part te 
sullen voldoen en den voornoemde Albertus van Riet 
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daarvan te sullen indemneeren onder verband als na regten. Actum 
Asten desen twee en twintigsten october 1700 vier en veertig. 
Ten overstaan van Jan van Helmont en Jan Verbemen. werd 
ondertekend, Albert van Riet, Michiel van de Cruijs en Jan Verhoijsen, 
Jan van Hellemont, schepen, Jan Verbeme. Mij present lLozecaat 
secretaris. 

In 1744 bestond de fàmilie van de Cruijs uit de genoemde Alegonda en 
verder Hendrik van de Cruij s. 
Deze was ten tijde van het overlijden van zijn moeder" Rooms Pastoor 
te Lommel, quartier Kempenlançl-Meijerije van Den Bosch. 
Michiel van de Cruijs, in huwelijk hebbende Catharina van der Linden 
overleden 30-9-1749, Michiel was schepen en later presidentschepen. 
Bij zijn overlijden 9-2-1755 liet hij twee dochters na De volgende is 
Petemella'van de Cruijs, overleden 23-12-1772, in huwelijk hebbende 
Jan Verhoijsen, overleden 25-7-1762. 
Deze Jan is ook een tijd lang schepen van Asten geweest. Als laatste in 
de rij Wilhelmus van de Cruijs wonende te Helden, quartier van 
Gelderland onder zijn koninklijke Majesteit van Pruissen. 

Asten, Jac.JÖris. 
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ONTGRONDING VAN EEN 
VINDPLAATS UIT DE 

STEENTIJD IN SOMEREN 

De Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband Helmond e.o. 
(SAS) heeft vorig jaar bezwaar aangetekend bij de provincie Noord
Brabant en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) tegen een op handen zijnde ontgronding van een akkerperceel 
in de gemeente Someren. 
Het betreft hier de afgraving van de zuidoosthoek van een dekzandrug 
waar in het verleden al eens een neolithische bijl is gevonden. Iets ten 
noorden van deze akker werd een tweede bijl gevonden. 
Ook in de buurt werden een aantal vindplaatsen uit dezelfde periode 
gelokaliseerd, die lijken te duiden op een woonplaats, aangezien op 
één plaats twee maalstenen, wat klopstenen en een aantal vuurstenen 
artefacten werden gevonden. 
Ongeveer 150 meter ten zuiden van het betreffende perceel werden 
vuurstenen artefacten van jagers van de zogenaamde Tjongercultuur 
uit het Laat-Paleolithicum aangetroffen in een nog aanwezige laag uit 
het AUer0d-interstadiaal. Dit is een bodemlaagje dat tussen 9.800 en 
9.000 v.Chr. gevormd werd als gevolg van het bestaan van een 
bosbodem van berken en dennen in een warmere periode. 
Het rijk en de provincie lanceerden vorig jaar een nieuw beleidspunt 
betreffende de ontgrondingen in Brabant: het afgraven van 
landbouwgronden en het egaliseren van oude akkers wordt verboden. 
Toch schijnen in deze regelgeving nog een aantal gaten te zitten 
gezien de aanvraag in Someren. 
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De reactie van de ROB op ons bezwaar was, dat deze ontgronding niet 
onder deze nieuwe beleidsregels valt; het betreft namelijk een 
ontgronding niet ten behoeve van zandwinning maar ten behoeve van 
een cultuurtechnische verbetering! 
Het SAS pleitte ervoor dat deze interessante archeologische vindplaats 
nader onderzocht zou worden en dat vooral niet alleen zandwinningen 
maar alle onnodige afgravingen van hoge akkers, ook zonder esdek, 
verboden zouden worden. 
In de definitieve ontgrondingvergunning die eind vorig jaar verstrekt 
is, is het besluit opgenomen dat (amateur)archeologen de 
ontgrondingwerkzaambeden mogen 0) volgen, aangezien archeolo
gische waardevolle gegevens ten gevolge van de ontgronding verloren 
zullen gaan. 
Inmiddels is men begonnen met de ontgronding die waarschijnlijk een 
half jaar zal duren. Daarbij zullen de werkzaamheden op de voet 
gevolgd worden door onder andere de archeologische werkgroep 
Asten-Someren. 

Ria Berkvens. 

VELDNAMEN VAN DE 
GEMEENTE SOMEREN. 

Deel 2. 

EINDHOUTSE HOEF: Boerderij de Wit aan de Groenstraat.Naam 
van Somerens oud geslacht. 

'T EERSTE WIT ZAND: Achter kanaal, iets ten zuiden van 
Deenen, gebaggerd zand uit kanaal. 

'T TWEEDE WIT ZAND.;. 
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DEN EDELENBURG: Hoek Achtetweg-Kerkweg bij W.Langeler. 
Oude Somerense behuizing: "Huis ten Baarle. 

DE FIFEN: Tussen kanaal en Aa ten zuiden van Sluis XI. 

DE GULDAKKER: 1) Achter Protestants kerkhof. 
2) Bij Willekensweg 

'T GROENEWOUD: Deze kant van Huizing. 

DE GRUUNBERG: Achter Verdonschot in de Slievenstraat. 

DE GEEST: 1) Langs Beliën Berkdijk, bij J.v.d.Moosdijk links. 
2) Tussen Teun Jacobs en K.van Kol (Zandstraat) en wel 
schuin tegenover van Kol. 

T GELUK: Tegenover Hemke Schmitz ( Slievenstraat) 't straatje in. 
Percelen van P.v. Vroonhoven. 

GROOTVADERS VELDJE:Achter kanaal tussen Pomp en half 12. 
Eigendom J . Maas, Einderstraat. 

GROOTVADERS BOS: 

DE GILDEN: 

DE GORRE: Op Vlerken, tussen van de Goor en Sluis XI. 

DE GOORKES:Aan de VaarseIstraat bij Dorus Ceelen. 

DE GEERTJESAKKER: Langs de Groenstraat tussen pad naar de 
Hoysen en pad naar van Eijk. 
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DEN HANDWEZER: Eind van de Klotterstraat. Hoek Lieropsendijk. 
Knoops wist nog dat er een paal stond, maar de wijzer was er allang 
af. 
DEN HEIKANTj 
DE HEIKOMSTRAA Tj 
DE GROTE HOEF; 
DE KLEIN HOEF: 
HOLLESTRAA Tj 
'T HOUTBROEK (dijk) 
'T HEITVELDj 
DE HOYSEN; 
DE HUT (ten): 

DE HORSTj 1) Achter van Vlerken, waar scherven zijn opgegraven 
van "Vladderacken. 
2)Achter P.Hurkmans (Kuilvenweg) langs Broekkant. 

DE HORSENTj Hoge akkers tegenover Bertje van Kol. 

'T HÖRSJE: 1) Tegenover v.d.Boogaart (Klotterstraat). 
2) 'n Akker van Graard Slegers(Hollestraat). 
3)Naast de Varkensberg (eigendom van P. Geers.) 

DE HOORNBEEK: De Burgemeester Smulderslaan in en dan 2e pad 
rechts. 

DE HEMMENAKKERj Achter de oude oliemolen langs de 
Slijkweg. 

'T HELDVELDj In de Peel dicht bij Eeuwig Leven. 

DEHEIKAMPj 

'T HEEZER BLEEKSKEj Bij Frans verhees aan de Sneppenweg. 
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DE HÊL: Ergens in Lierop. 

DE HOGE HEI:Plak van Jan Donkers achter de boomgaard van 
Graard Bukkems. 

DE HEEMSTERDIJK; 

'T HOOFJE: 

DEN HOGE WEG: Achter Lommen in de Zandstraat in de richting 
van Muyen (Kerkendijk). 

DEN HOGE PAD: 

DE HEIHORST: Bij Hem Bollen. 

DE HUIGDEN: 'n Beetje achter Geelen ( Hoysen). 

DEN HOGEN AKKER: Eerste plak aan deze kant W.Langeler. 

DE HEIKOOP: Vooraan rechts langs Beliën Berkdijk ( vanuit de 
Zandstraat ). 

HOYZER AKKERS: Alle akkers aan de linkerkant van de 
Groenstraat. 

'T HOUTBROEKDIJKSKE: Klein wegje achter Wed. Snijders ± 
parallel aan de Groenstraat. 

DE HAGEN: Bij F. v.d. Boomen ( op de Bös). 

DE HEERESTRAAT: Grote weg door 't dorp Asten-Heeze ± 1800. 
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DE HOUTBROEK: Weg tussen Klaas van Bree ( Klotterstraat) en 
Piet Slegers in de Groenstraat. 

DE HOGE STRAAT: Van Klotterstraat bij Klaas van Bree tot Jan 
Vlemmix. 

'T HOUTVELD: Bij Hein van Eijk bezijden het huis ( op de 
Hoysen). 

HOOG GELDORP: Van Hurkmans (Hoysen) binnendoor naar den 
Bult en dan aan de linkerkant van de weg. 

HEMMENKUILKE: Tussen Tilemanus v.Bussel en J.v.d.Moosdijk 
op de Vlas. 

DE HEGEKKER: Vroeger zo genoemd; de buurt van de Potacker. 

DEN HOGEN DRIES: Achter Jan Swinkels (Slieven) Akker van 
Haske Swinkels. 

DE HAAG: Wei van J.Swinkels (Vaarselstraat 13) bij F.v.d.Boomen 
op de Bos. 

HEEZERBERG: 'n Lange streep grond bij het SUozefkapelleke 
links af tot aan de Broekstraat. 

IN DEN BLINDEN EZEL: Huis van Graard van Santvoort; oude 
herberg. 

IN DE POLSSTOK: Huis van F.v.d.Zanden 10 de Nieuwe 
Molenstraat; oude herberg. 
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IN DEN DUPO: Huis van v.d. Boornen op de Kerkendijk. Vroegere 
eigenaar: Verdeijsseldonck. ( Café met uithangbord dat op de 
oudheidkamer is). 

JAN TIELEN BLEEK: Achter Jan Donkers uit. 

JAN BERNARDSVELD: Voorbij Lommen in de Zandstraat. 

Keizersdijk: Weiden van F.v.d.Boomen ( op de Bös) langs een oude 
weg naar Asten vóór de Z.W. vaart gegraven was. Ook aan de 
overzijde van het kanaaL 

KEIZERSTRAAT: 
KOMMERSTRAAT: 
KERKENDIJK: 
KLOTTERSTRAAT: 
KERKWEG: 
KIEVITSTRAA T: 
KUIL VEN (WEG): 

KATTEKEUK: Langs de groenstraat = DuvelskeuL 

DE KERKAKKER: Bij Verspeek 

DE KAZERNE: Hoek Zand straat- Nieuwe Kerkstraat. Oude 
afgebroken huizen, vroeger als kazerne gediend hebbende ( 1830-
1839. 

DE KUILERSTRAAT: 
'T KERKEINDJE: 
KANAALSTRAAT: 
KRAAIENDIJK: 

KRANENMEER: Meertje in het RonseL 
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'T KÄMPKE: Achter het huis van Jan v.Otterdijk op "de Hoeven". 

KLOASENDRIES: Eigendom P.van Kol. Achter J.Raymakers, 
Slievenstraat 21. 

DE KORTE ZAAlKENS: Tegenover voetbalveld "de Potacker"". 

DE KERKAKKER: Achter het kerkhof ( akker van Tieske Barten). 

DE KORTE ZEILKENS:Akker van weduwe Hurkrnans. 

DE KRUIGE PLAK: Op de Ruiter achter P.Wijnen uit. 

KEIZERSWEG: 

DE KROMMENAKKER: Bij J.v.d.Goor, Slieven. 

KLOOSTERWEG: 

DE KRIJGE: Links aan de ZandstraaL 

'T KORPUS: Driesprong vooraan In de Klotterstraat, tussen 
8ennenbroek en Vaarselsestraat. 

DE KRIJGERSTIEND: Tussen Willem Wijlaars en Piet Maas, een 
stuk grond van diverse personen. 

Opgetekend tussen de jaren 1940-1945 door het hoofd van de 
Lambertusschool, de Heer H.J.V. Eijsbouts. 
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AVONDOPENSTELLING 

STREEKARCHIV ARIAAT PEELLAND. 

Als extra service aan allen die geïnteresseerd zijn in historisch enlof 
genealogisch onderzoek naar plaatsen en personen uit de regio 
Peelland en die voor hun onderzoek geen mogelijkheid hebben binnen 
de reguliere kantooruren, biedt het 

Streekarchivariaat Peelland 
de mogelijkheid om dit onderzoek op maandagavond te verrichten van 
18.30 tot 21.30 uur. 
Deze avondopenstelling loopt van oktober 2001 tot en met mei 
2002. 
U dient zich dan wel eerst telefonisch aan te melden op nummer 
0493-387205 . 
Overdag kunt U natuurlijk ook terecht en wel van maandag tot en 
met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. 
U kunt dan zonder afspraak binnenlopen in de studiezaal aan de 
Martinetstraat 2 te Deurne. 
Op het Streekarchivariaat Peelland kunnen de archieven van Aarle
Rixtel, Asten, Bakel en Milheeze, Beek en Donk, Deurne, Lierop, 
Lieshout, Mierlo, Someren en Vlierden worden geraadpleegd. 
Hieronder bevinden zich niet alleen de administratieve archieven maar 
ook de oud-rechterlijke en notariële archieven . De registers van de 
Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters zijn op microfiche ter 
inzage terwijl gegevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken digitaal 
ter beschikking worden gesteld. 
Ook de uitgebreide verzameling van circa 26.000 bidprentjes kan 
in de studiezaal middels een computer worden geraadpleegd. 

Egbert Wijnen. 
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HET RAADSEL VAN DE 
DONCK. 

Dit jaar is het 700 honderd jaar geleden dat Someren van Hertog Jan 
vrijheidsrechten kreeg. In het kader van deze gebeurtenis wordt een 
heel programma samengesteld van evenementen, met onder andere 
een tentoonstelling in het gemeentehuis van Someren. De gemeente 
Mierlo die een soortgelijk feest het vorig jaar vierde, had voor deze 
gelegenheid een maquette laten maken van het kasteel van Mierlo, dit 
leek de commissie die dit evenement organiseerde, ook voor Someren 
een goed idee. 
Ons, dat wil zeggen de heer Verkroost en ondergetekende werd 
gevraagd dit te verwezenlijken. 
De voorkeur ging uit naar het kasteel de Donck, dat gestaan zou 
hebben nabij het huidige openluchttheater de "Donck"... .. 
Waarschijnlijk omdat genoemd theater opgericht werd bij de vlenng 
van 650 jaar stadsrechten van Someren in het jaar 1951. De opdracht 
werd door ons aanvaard en de voorbereidingen begonnen. 

27 



Van het archief in Deurne kregen wij een aantal fotokopieën onder 
andere van het kasteel den Edelenburg. de oude kerken van Someren 
zo wel als van Lierop en van het voormalig kasteel de Donck. 
Bij het bestuderen van de afbeelding van het kasteel De Donck rees al 

. direct de vraag, of deze afbeelding wel juist was. 
Wij zien een woonhuis, een bedrijfsgebouwen een ronde toren met 
aanbouw. 
Nu herinner ik mij, dat in het kader van de ruilverkaveling, (die plaats 
vond rond 1956 ), in een toen aangesneden sloot een fundering werd 
opgegraven, waarvan men dacht dat het de toren van het kasteel was. 
~~ze fundering. bleek echter vierkant te zijn en niet rond, zoals op 
bIjgaande tekenmg werd afgebeeld, wat is nu juist ???? 
Eerst zag ik in deze ronde toren een donjon, sommige zaken wezen 
daarop, bijvoorbeeld de toegang tot de eerste verdieping. 
Maar het zou wel een zeer magere woontoren zijn geweest, daarbij 
komt dat het op deze prent afgebeelde woonhuis weinig middeleeuwse 
kenmerken vertoont. 
De openingen onder de kap van de molen zouden schietgaten kunnen 
zijn, maar schietgaten van deze vorm zijn mij niet bekend. Plotseling 
viel mij in, dat ik op vakantie in Frankrijk wel eens een molen had 
gezien die exact hetzelfde was als de molen op de afbeelding. 
Waarschijnlijk zijn de kraagstenen onder de kap geen schietgaten maar 
stenen om de kap te kruien. 
Op de tekening wordt de molen vermeld met de aantekening "fecit 
1700" wat betekent dat deze toren in ieder geval jonger was dan 1700. 
Blijft de vraag: hoe oud is deze molen cq toren? En wie was de 
eigenaar? 
In de middeleeuwen was de Heer, meester van water en wind en 
mocht niemand zomaar een molen oprichten. 
Volgens Herman Besselaar (auteur van het boek "De Hollandse 
molen") is het type torenmolen jonger dan de standaardmolen, daarbij 
komt het dat de standaardmolen van Postel een banmolen was. 
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Wat de zaak nog ingewikkelder maakt! 
Wie weet hier meer over te vertellen ????? 

Someren, Ad Smulders 

Met dank aan: 
Het streekarchief te Deurne 
De Heer Bas Aarts te Tilburg 
De Heer Dré .Remery te Someren 
De heer Henk Beens, Stichting Brabants Heem. 
De heer Kees Broere, Heemkundekring Mierlo. 
En last but not least de Heer Joop Verkroost die het leeuwendeel op 
zich heeft genomen. 

Bewoners van de Donk door de eeuwen heen. 

1575-Het is de lagere adel die de Donck bezitten enJof 
bewonen. Zo maakt Jonker Ijr .Jan van Gerwen in 1575 
zijn testament in "de woonstede des testateurs, geheijten 
Die Donck". 

1 556-Goederen van Aert Jan van Aijen achter De Donck. 
1567-Jr. Herman van Gerwen verkoopt cijns uit het huis aan 

het Slieven, "genoempt Die Donck". 
1568-Hoeve achter De Donck, verdeeld tussen de kinderen 

Joost Horcmans. 
1575-zie boven. 
1606-Jonkvrouwe Maria de Bevelle, vrouw van Bochaim en 

weduwe van Johan Baptista du Bois cum suis, draagt 
over aan Margaretha van Oudheusen, huisvrouw van de 
Hopman George Kitschaert: het hooghuijs te Someren, 
genaamd De Donck enz.". 

1652-Joffrouw Margriet van Outheusen overlijdt op 17 
januari 1652 op haar huis genoemd De Donck. Bij 
testament van 22 januari 1645 had zij deze bezittingen 
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overgemaakt aan haar neef Joncker Nic1aes van 
Outheusen, die er zelf niet heeft gewoond maar al zijn 
Somerense goederen verpachtte. In die tijd wordt het 
genoemd "het omwatert Adellijck huijs genoemt De Donck 
met backhuijs, schuijr, pertstal, boomgaart. 

1706- Rond dit jaar gaat De Donck over aan Peter Geuns,Schout 
van Nederweert, geuns heeft dan meerdere bezittingen in 
Someren. 

1720? In Nederweert trouwt Joseph Petit, klokkengieter, met 
Joanna Maria Geuns, een dochter van Peter. Het paar gaat 
wonen op de Donck waar moeder Geuns, als weduwe, al 
woonde. De Geunsen noch de Petiten zijn van adel. 

1736--In Someren wordt de huisnummering ingevoerd. Het 
adellijk huis De Donck krijgt het huisnummer 89. 

1742--0p aanvraag van Joseph Petit leggen de Schepenen van 
Someren een verklaring af over het afbranden van "des 
requirants halfadellijk huijs van outs genaamt "De Donck". 
Er zal dan her-cq nieuw gebouwd zijn. Zeer vermoedelijk 
herbouw met nog bruikbare materialen. 

1745-Joseph Petit overlijdt op 26 april 1745. Zijn zoon Alexius 
neemt de zaak over. Alexius giet links en rechts in den 
lande klokken maar hij krijgt het blijkbaar fmancieel 
steeds moeilijker. 

1765-Alexius Petit begint bij de Donck een bierbrouwerij (met 
herberg?) en later nog een olieslagerij aan de Vaarselstraat 
tegenover de HoUestraat. 

1777-Alexius Petit gaat failliet. Familie en klokkengieterij 
verdwijnen uit Someren om tenslotte in Aarle-Rixtyel 
terecht te komen. Firma Petit en Fritzen. 

1778-Aan Johannes en Philippus de Rooij wordt verkocht: een 
huising van oudtijds genoemd de Donck met 
hof,boomgaard, visserij ,paarden en 
beestestallen,smisse,klok- en geelgieterijen mitsgaders de 
landerijen". Alexius Petit had nogal wat heigrond gekocht 
om te ontginnen en daarna te verkopen. 
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Het materiaal van de smisse, klok-en geelgieterij zal wel 
in Aarle-Rixtel terecht zijn gekomen. De bierbrouwerij 

was in 1790 buiten gebruik. Wel werd door de van 
Rooijens nog herberg gehouden. 

1800--Rondlna 1800 raakt De Donck langzamerhand in verval. 

Someren - Dré Remery 

Gaan de archieven van Asten en Someren 
naar Eindhoven? 

In de studiezaal van het streekarchivariaat Peelland in Deurne 
krijg je als bezoeker bij herhaling het behulpzame advies: 
"Wanneer je dát wilt onderzoeken kun je de gegevens dáár opzoeken, 
ik haal het document wel op uit de archiefruimte!". 

Op een allervriendelijkste manier word je geholpen wanneer je op 
zoek bent naar oude gegevens in de lees- studiezaal van het 
Archivariaat Peelland in Deurne. 
De medewerking wordt alom gewaardeerd. 
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De archieven van Aarle-Rixtel, Asten, Bakel-Milheeze, Beek en 
Donk, Deurne, Lierop, Lieshout, Mierlo, Someren en Vlierden 
kunnen daar worden geraadpleegd. Steeds meer mensen raadplegen 
om tal van redenen het archief. Zoals bijvoorbeeld Jean Coenen 
schrijver van het historische boek van Someren; 'Hertog Jan en 'de 
Zummerse mens' , die het Somerens archief in Deurne uitputtend heeft 
geraadpleegd. 
Zijn ervaring verwoordde hij bij de aanbieding van zijn eerste boek 
op 10 november j.1. in het gemeentehuis van Someren. Hij deed de 
oproep om het archief van Someren in Deurne te laten. "Zoiets bereikt 
u nooit meer!" zegt Jean Coenen, die als schrijver van een aantal 
boeken ervaring heeft met archief diensten. Ook de werkgroepen 'Oud 
Schrift' en 'Veldnamen' van de heemkundekring Asten - Someren 
evenals talloze genealogen maken dankbaar gebruik van de service 
van het archivariaat in Deurne. 

Vraag is of we ook in de toekomst over deze onmisbare service 
kunnen beschikken? 

Reeds geruime tijd onderzoekt een gemeentelijke ambtelijke 
werkgroep in de regio de mogelijkheden voor een verregaande vorm 
van samenwerking op archiefgebied tussen ons Streekarchivariaat 
P~~lland en de archieven van; Gemert-Bakel, Helmond en vanaf begin 
dIt Jaar ook het streekarchief Regio Eindhoven. En zoals gebruikelijk 
hebben onderzoeken intussen geleid tot een drietal rapporten waarvan 
de laatste twee door een extern adviesbureau. Extern klinkt neutraal 
maar dat hoeft het afhankelijk van de opdracht niet te zijn. ' 
De ontwikkelingen op het gebied van archiefzorg en archiefueheer 
vereisen een grotere schaal, kregen vertegenwoordigers van 
heemkundekringen en gebruikers in Pee Hand dit jaar in een tweetal 
bijenkomsten min of meer als vaststaand feit te horen. Er is ons in die 
bijeenkomsten steeds duidelijk gemaakt dat er gedecentraliseerde 
bezoekersruimten blijven bestaan ofwel gecreëerd zouden worden. Nu 
lijkt het erop dat we tijdens deze discussie's op het verkeerde been zijn 
gezet. 
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Oe doelstelling van onze vereniging Asten - Someren 'De Vonder' 
verplicht ons er nauwlettend op toe te zien dat; de kennis van de eigen 
streek en de helangste/ling over- en, van volkse gebruiken en von 
waardevolle overblijfselen in brede kring wordt bevorderdl 

Omdat binnenkort aan de gemeentebesturen van Asten en Someren 
een besluit zal worden gevraagd hebben wij onlangs onze bezwaren in 
een gesprek met burgemeester Hendricks-Vlaar van Asten en 
wethouder Kusters van Someren kenbaar gemaakt. 
[Iet gesprek waaraan ook de beide gemeentesecretarissen deelnamen 
zal eind november worden vervolgd. 

Onze voornaamste bezwaren C.q. vragen voor overplaatsing naar 
Eindhoven zijn als volgt: 

7. Bereikbaarheid: 
Het archief bestand in Eindhoven is voor raadpleging van de 
archiefbestanden moeilijk bereikbaar. Voor 
stamboomonderzoekers die steeds meer ook het cultuur- en 
leefpatroon van hun voorouders onderzoeken is de weg met files 
naar Eindhoven een echte hindernis, evenals het parkeerprobleem 
en de extra kosten hiervan. 
8. Hulp: 
De onmisbare hulp van archiefmedewerkers zoals in Deurne, die 
ter plaatse uitermate goed bekend zijn, zullen we bij het zoeken 
naar archiefmateriaal van onze omgeving in de grotere 
Eindhovense SRE studiezaal moeten missen. 
9. Vrijwilligers: 
Inventarissen zijn bij het streekarchivariaat Peelland mede tot 
stand gekomen dankzij tal van vrijwilligers. Waarschijnlijk zullen 
deze vrijwilligers hun historische ondersteuning staken, zoals ook 
gebeurde toen het Oirschotse archief naar Eindhoven verhuisde. 
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1. Digitaal: 
De adviserende deskundigen attenderen in hun rapport op de 
mogelijkheden om in de toekomst via internet digitale gegevens op 
te vragen. Onduidelijk is of dat kosteloos kan? 
Bovendien is nog vrijwel niets digitaal beschikbaar, zelfs geen 
inventaris. De verwezenlijking daarvan vergt nog jaren! 
Er wordt geen tijdsplan aangegeven. 
2. Privé archieven: 
Wat gebeurt er met de ter beschikking gestelde privé -archieven? 
Waar worden de lokaal waardevolle privé archieven in de 
toekomst opgeslagen? 
3. Werkgroepen: 
Kunnen vrijwilligers van de werkgroepen van de heemkundekring 
evenzo goed en even gemakkelijk over historisch materiaal en 
deskundige hulp beschikken? 
4. Helmond: 
Wanneer de gemeente Helmond, horende bij dezelfde 
Gemeenschappelijke Regeling SRE, het besluit neemt een 
substantiële publieksfunctie te handhaven, geldt die mogelijkheid 
dan evenzogoed voor ons Peellands archief in Deurne? 
5. Andere gemeenten: 
Wat wordt er door de andere deelnemende gemeenten in Peelland 
besloten? 
6. Aandachtspunt: 
Eenmaal uit handen gegeven betekent nooit meer terug! 

15 november 2001 
Heemkundekring Asten- Someren: 
Wim Deenen. 
Piet van Diepenbeek. 
Frans Martens. 
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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. Vaarselstraat W. Someren 
Bouwbedrijf Driessen BV. Molenakkers 5b. Asten 
Bouwen TimmerbedrijfCortooms Verberne. Molenakkers 5. 
Asten 
Bos Elektrotechnisch Buro. Indumaweg 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,Industrielaan 10, Someren .. 
Leenen BV. Verwarming Loodgietersbedrijf HalfElfje 4. Someren 
Garage Linden. Ter Hofstadlaan 140. Someren. 
Meeus Assurantiën Po ste I straat, Someren 
Sleegers Farm Equipment. Hoyserstraat 1. Someren. 
Smits BouwbedrijfBV. Dorser 2. Someren. 
E.B.Steyns. Winkelstraat 9, Someren. 
Veugen Stallen bouw. Nieuwendijk 90. Someren. 
Warebo BV. Trasweg 15. Someren. 
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