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UITGAVE VAN HEEMKUNDEKRING 
DE VONDER 

ASTEN - SOMEREN 

met 

Overzichtstentoonstelling in november 

Plaatselijke geschiedenis, een boeiende bezigheid 

Someren tijdens de Tachtigjarige Oorlog 

De Belgische opstand en het Brabantse Someren 

TER GELEGENHEID VAN SOMEREN 700 
1301-2001 

TENTOONSTELLING NOVEMBER 2001 
in verband met Someren 700 

I n samenwerking met de stichting Someren 700, Bibliotheek en 
met financiële ondersteuning van de stichting Kringloop a.N.A., 

organiseert heemkundekring 'De Vonder' van 10 november tlm 
7 december 2001 een archeologische en historische overzichtsten
toonstelling in het gemeentehuis en bibliotheek. Bovendien worden 
oude foto's tentoongesteld in de kernen van groot Someren. 
Onder de titel, "12.000 jaar bewoningsgeschiedenis en 700 jaar 
zelfbestuur van Someren", wordt aan de hand van oude vondsten, 
illustraties, reconstructies, teksten, archiefmateriaal en kaarten, 
een dynamisch beeld van Someren door de eeuwen heen zichtbaar. 

.......... .. ... .... ...... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -., 
~. ~. :. ~. :.11;- - - - - - ~ ~ ...... : : : : : : : : : : : : ::: ~~ : : : : : : :\ 

~.-e:::;::2= ~, ._-' 
,Jiir ,·t,' 

/'.'!;:~:-t '~i,.:\ :'~~ ..... , 
:: :::1 
.... '1 

~uikci<v CVwecy-~ tijd. 

Archeologische Vondsten Gezocht! 
Naast de unieke collectie van archeologische vondsten uit de 
voormalige oudheidkamer zijn wij op zoek naar voorwerpen uit het 
verre verleden van Someren. Het zou fantastisch zijn wanneer nog 
meer unieke vondsten tentoongesteld zouden kunnen worden. 
Bent u bereid een van uw bezittingen in bruikleen te geven voor de 
tentoonstelling in november, dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon voor archeologie: J 
Ria Berkvens (tel. 0493-694741 / 06-51307842). 
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Plaatselijke geschiedenis, een boeiende bezigheid! 

HEEMKUNDE? 

H et woord 'heem' klinkt oud en vertrouwd. Dat is natuurlijk 
niet zo verwonderlijk want met heem werd oorspronkelijk het 

besloten erf rondom een boerenwoning bedoeld. Het vertrouwde 
huis en hof. Heem; voorheen ook wel woonplaats of streek. 
Het was min of meer de directe omgeving van onze voorouders. 
Waar zich het leven in al zijn aspecten afspeelde, zoals; wonen, 
werken, eten, kleden en waar nieuw leven werd geboren. De plaats 
waar lang geleden het sociale contact met huisgenoten, buren en 
kennissen slechts bestond uit het gesproken woord waarbij het 
plaatselijke dialect de enige verstaanbare taal was. 
Kortom, plaatselijke geschiedenis. 
Mensen zijn heemkundig bezig wanneer zij zich interesseren voor 
de geschiedenis van hun woonomgeving en zoveel mogelijk kennis 
over natuur, cultuur en historie vergaren. 
Heemkundekring 'De Vonder' is een vereniging van bewoners uit 
en ten dienste van; de historische dorpen Asten en Someren. 

VONDER? 
Een vonder is een brede of smalle plank over een sloot. Een losse 
brug waarover men ging om het land te bewerken of om de woning 
en dus ook elkaar te kunnen bereiken. De verbinding tussen Asten 
en Someren liep reeds voor de aanleg van de Zuid-Wil1emsvaart in 
1826 via een vonder over de Aa. In Someren de Astense vonder 
genoemd en in Asten de Somerense vonder. 

HEEMKUNDEKRING DE VONDER STELT ZICH TEN DOEL: 
Mensen met belangstelling voor de eigen woonomgeving met 
elkaar in contact te brengen. Het in brede kring aandacht vragen 
voor het erfgoed van onze voorouders. Het verzamelen van kennis 
van de eigen streek, van volkse gebruiken en het in kaart brengen 
uit vroege tijden van de plaatselijke aardrijkskunde. 
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De vereniging tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, 
bestuderen en veilig stellen van heemkundig belangrijke zaken 
en/of voorwerpen. 
Het veilig stellen van oudheidkundige gegevens, van onroerende 
goederen en roerende goederen in- en van het werkgebied Asten
Someren en omgeving. 
Dit alles zelfstandig of in samenwerking met andere groeperingen 
of instanties welke met de doelstelling verband houden of daartoe 
van belang zijn. 

Door onder andere de volgende activiteiten wordt het een en ander 
daadwerkelijk gestimuleerd: 

Lezingen en excursies. 
Heemkundige bibliotheek. 
Verzamelen van oude foto's, documenten e.d. 
Bevorderen van archeologisch en historisch onderzoek. 
Behoud van cultuur en monumenten. 
Uitgave van het blad 'De Vonder' . 

Binnen de vereniging zijn werkgroepen actief, zoals: 
Oud schrift: afkomstig uit diverse oude geschriften, akten e.d., die 
uit vroegere eeuwen in archieven bewaard zijn gebleven. De 
geschriften worden door de werkgroep 'getranscribeerd', oftewel 
overgezet in hedendaags Nederlands. De oude gegevens worden 
daarna gebruikt voor studie of worden gepubliceerd zodat 
geïnteresseerden daarvan gebruik kunnen maken. 
Bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek. 

Toponiemen (veldnamen): zijn historische veldnamen. 
Met veel geduld en speurwerk zijn mensen van deze werkgroep 
bezig om met behulp van oude akten, oude kadastergegevens en 
oudere inwoners, namen van vroeger op tafel te krijgen. Deze 
worden vervolgens geregistreerd en vergeleken met huidige 
topografische kaarten, zodat langzaamaan inzichtelijk te maken is 
hoe onze woonomgeving er 'toen', ten opzichte van nu, uitzag. 
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Geschiedschrijving: De laatste jaren is de kring betrokken bij het 
verschijnen van enkele plaatselijk georiënteerde boeken. 
- 'GEVELS ZONDER VLAG' 1989 (Bevrijding Asten - W.O.II) 
- 'D' AASTESE BRAANDWIR'. 
- 'LIEROP 'n beeld van een dorp' 1989 (medewerking). 
- 'Overleden en begraven in Asten' (1659-1810). 
- 'Someren oud en vertrouwd' 1992. 
- 'Van burenhulp tot brandweer' (Someren). 

Huisvesting: Vereniging 'De Vonder' is gehuisvest in het 'Heem
huis' gelegen aan de Molenstraat 10 in Someren. De tuin van dit 
voormalige woonhuis is onlangs door vrijwilligers omgetoverd tot 
een Heemtuin. 

Bestuur van de kring: 
Voorzitter: Ria Reynders. Someren tel. 0493-494411 
Secretariaat: Thea van Diepenbeek. tel. 0493-491498 

Tuinstraat 9 - 5711 AG Someren 
Penningmeester: Geert Strijbosch. Asten tel. 0493-697646 

Banknr. 148077897 
Leden: Leo van den Brand. Someren tel. 0493-491881 

Wim Deenen. Someren tel. 0493-492750 
Jack JÖris . Asten tel. 0493-695634 

Tot zover een globale indruk van onze heemkundevereniging in 
Asten en Someren met de toepasselijke naam: 'De Vonder' . 

Lid worden kan. 
Hebt u belangstelling neem dan contact op met een van boven
staande bestuursleden. Wilt u nadere informatie, schroom niet en 
neem de telefoon of kom geheel vrijblijvend op een van onze le
zingen. U bent van harte welkom in ons heernhuis. 

'Heemkunde', een boeiende bezigheid! 
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Gemeente Someren tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog 1568-1648 

T achtigjarige Oorlog is in de Nederlandse geschiedenis de popu
laire naam voor de strijd tussen steden en gewesten van de 

Nederlanden en Spanje. Na ca 1585, met name tussen de Noorde
lijke Nederlanden en Spanje. 
Hoewel deze langdurige oorlog anders doet vermoeden is er tijdens 
deze periode op Somerens grondgebied, zover is te achterhalen, 
geen daadwerkelijke treffen tussen troepen geweest. Desondanks 
zullen de inwoners veel hinder hebben ondervonden van deze ja
renlange strijd, die grotendeels in Brabant werd uitgevochten. 
Bijvoorbeeld de nabij gelegen steden Helmond en Weert met hun 
kasteel, hadden met enige regelmaat soldaten op hun grondgebied 
met als gevolg onoverkomelijke trammelant. Want de soldaten van 
toen waren veeleisend. Het waren vrijwilligers, die vochten voor 
degene die hen huurde en betaalde. Niet voor het vaderland maar 
als dat zo uitkwam voor iedere vorst. Met als gevolg dat in elk le
ger mensen van allerlei slag en nationaliteit voorkwamen, die reeds 
op jeugdige leeftijd met het ruwe leven waren vergroeid. Zij gaven 
weinig om wet en recht, zij beschouwden zichzelf als sterken en 
overheersten met gemak de machteloze burgers. Vooral bij boeren 
waar wat te halen viel, vorderden zij wat hun van pas kwam en 
door het gemeentebestuur moest aan doortrekkende troepen graan 
worden geleverd. Staatse troepen hadden onder leiding van prins 
Maurits van Nassau in 1601 de zuidelijke stad Den Bosch en in 
1602 Helmond belegerd. 
Na 1600 waren er veel troepenbewegingen van Helmond langs de 
Peel naar Weert en omgekeerd. 
In de gemeente Someren, gelegen tussen beide steden, kwamen 
weliswaar geen rechtstreekse oorlogsgevechten voor maar overlast 
was er wel degelijk. De borgemeesters (twee) en schepenen (ze
ven) deden er alles aan om overlast in hun dorp te voorkomen, zo
als blijkt uit de gemeenterekening van Someren van St. Jansdag 
(24 juni) 1605 tot St. Jansdag 1606. 
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Na de hoofdstukken over de opbrengst van de belastingen en de 
bijdrage, totaal 62 gulden, 16 stuivers en 12 penningen aan 's Her
togenbosch, ter versterking van de hoofdstad, wordt melding ge
maakt van betalingen ter voorkoming van erger. Het gemeentebe
stuur deed er alles aan om muitende soldaten buiten het grondge
bied van Someren te houden. 

Op 22 juli 1605 begaven de gemeenteontvangers van Someren zich 
naar de gouverneur van Weert; omdat hij het dorp voorstant soude 
doen. Zij namen als geschenk mee; eenen vetten hamell (schaap) 
van 3 gulden 5 stuiver en noch 16 jonge hoenderen ende eenen 
haze, met twe malder eyeren. 
(Malder, inhoudsmaat) 

Op 19 oktober daarop volgend zond men hem; twe coppelen snep
pen omdat hij onsen dorpe in alles voor soude staen. Om dezelfde 
reden kreeg hij op 15 november; twe coppelen capuynen (gecas
treerde, vetgemeste hanen) ende twe coppelen entvogelen. De ge
schenken maakten bij de gouverneur wel degelijk indruk, hij regel
de immers wat van hem verwacht werd. Want toen kort daarop een 
troep ruyteren met soldaeten uit Weert vertrok, had de gouverneur 
gezorgd dat zij niet in Someren kwamen, doch door de heyde be
neffens onzen dorp. 
Het gemeentebestuur was hem daarvoor zó dankbaar dat ze hem 
op 12 december opt casteellieten bezorgen: drie eynden (eenden), 
hondert eyeren ende eenen haze. 
De gouverneur begon er schijnbaar zin in te krijgen want in januari 
1606 verzocht hij schriftelijk om; wiltbraet, hij sou dat dobbel aen 
ons dorp verdienen. Men bracht hem: twe coppelen sneppen en twe 
coppelen patrijsen. Het koste de gemeente wederom 6 gulden, 4 
stuiver en nog eens 25 stuiver om ze weg te brengen. 

Toen men vernomen had dat ruiters vanuit den Bosch in Weert 
gelegerd waren, vertrokken de beide burgemeesters in september 
1605 naar Weert om deze ruiters ten gunste van Someren over te 
halen en verteerden daar, tezamen met de officieren, voor 8 gulden. 
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Op 24 januari 1606 schonk men een ton Helmonds bier aan de 
wachtmeester van het garnizoen te Helmond, die enkele malen met 
soldaten in Someren was geweest en de soldaten alhier bijeen ge
houden had. 

Zo ook schonken zij ook een hoet haver aan luitenant jonker Johan 
van Mill en aan cornet Gerardt van Weert, hetgeen werd bezorgd 
bij Jan Vijsse, ruiterman van de compagnie, om te voorkomen dat 
zij in ons dorp zouden legeren. 
Twee maanden later, op 2 december 1605, gaven zij aan dezelfde 
Jan Vijsse voor de officieren van Grobbendonck: se ven vette hame
Ien (schapen) o,mdat se ses vendelen voetvolcx ende twe compagnie 
ruyteren door ons dorp van Someren leyden sonder dat te bescha
digen. Vervolgens nog een vette hamel en · vijf mal der haver om 
Jan Vijsse te vriend te houden. 
Aan Gerardt Houens in 's Hertogenbosch drie mal der haver voor 
den hopman Doodelder en ook drie mal der voor korporaal Pichout, 
van seeckeren dienst die de corporael den dorpe Someren gedaen 
hadde. 
Negen gulden en 12 stuiver aan: den .Walsche (Waalse) jaeger en 
corporael Bijster, die tot twee diversche reysen het (soldaten) volck 
beneffen het dorp van Someren geleyt heeft. 

Op 25 mei 1606 lagen in Asten ruiters van graaf Hendrick van den 
Berge. De borgemeesters van Someren zochten hem in Asten op 
met de boodschap hem tegen betaling te verzoeken niet in Someren 
te komen. 

Uit voorgaande opsomming uit de gemeenterekening van 1601-
1602 blijkt overduidelijk dat het toenmalige bestuur met alle mid
delen plundering op Somerens grondgebied, door het in de omge
ving gelegerde soldatenvolk, probeerde te voorkomen. De oorlogs
handelingen maakten de mensen bang. Helmond was in 1587 bij 
gevechten in brand gestoken. Onze omgeving is nog jarenlang het 
strijdtoneel geweest tussen Spaanse en Staatse troepen. Brandstich
tingen en plundering waren aan de orde van de dag. 
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1648: einde Tachtigjarige Oorlog. Vrede van Munster. Brabant is 
onderdeel van de Republiek der Verenigde Nederlanden, maar 
krijgt geen eigen bestuur zoals de andere Zeven Provinciën. Het 
valt bestuurlijk onder de Staten-Generaal. Brabant is letterlijk een 
wingewest voor de andere provincies. Extra belastingen op grond, 
vee en landerijen teisteren de boeren in de Brabantse dorpen. 
Mgedankte soldaten plegen roof en geweld. 
Men verlaat het onrustige Brabant en trekt naar gunstiger gebieden. 
De door oorlogen toch al uitgedunde bevolking daalt nog verder. 

In hetzelfde jaar 1648 worden in Someren opnieuw zeven schepe
nen beëdigd. De originele tekst bij de beëdiging luidde als volgt: 
'Anthonis Thonis Roijmans - Mathijs Frans Slechts -
Dirick Jan Dries Smits - Bruijsten Peter Maes -
Claes Janssen Verhoijsen - Peter Franssen Verdijsseldonck & 
Jan Henricx van den Berckven, hebben als schepenen, 
den eedt gedaen aen handen van Joncker Cornelis Proeningh, 
hooiftschoutet, ende hebben beloeift & geswooren, haere Hooch. 
Mo. de Staten Generael der Vrije Vereenichde Nederlanden, onsen 
genadigen Heeren houw ende getrouw te wesen, haere commande 
naer behooren t'obdieren, ende haeren officier voors. oift sijnen 
gecommitteerden gehoorsaem te wesen in alle saecken die recht 
sijn, ende hij ons van weghen de hooghe overicheijt sal coemen te 
commanderen, van dat sij allen weduwen & wees en sullen voor
staen, ende het dorp van Someren regeren naer hun vermoghen, 
soosanich ende in silcker vuegen als hunne kennisse, verstant & 
capaciteijt naer de hulpe Goidts sal mede breng hen. 
Actum Someren den XVIII ste junij 1648 '. 

Samengesteld uit: 
'Inventaris van het archief der gemeente Someren', 1940 door archivaris 
J. Cunen, en verder uit het gemeentelijk archief, Streekarchivariaat Peelland. 
Met dank aan Egbert Wijnen - Helmond. 
Wim Deenen - juni 2001. 

8 

De Belgische opstand en het 
Brabantse Someren 

Dat de Belgische opstand van 1830/1831 ook gevolgen had 
voor onze voorouders in zuidelijk Brabant valt op te maken 

uit de 'Burgemeesters procesverbalen'. De in het jaar 1772 in So
meren geboren vrijgezel Martinus van Dremrnen, protestant, was 
van 1815 tot 1836 schoutJburgemeester van Someren. 
Martinus was zoon van schoolmeesterlkoster van Dremrnen en van 
de in Asten geboren Anne Catharina van Riet. Hij beschreef minu
tieus en met regelmaat de plaatselijke gebeurtenissen in zijn pro
cesverbalenboek. Dus ook de Somerense gebeurtenissen rondom 
de Belgische Revolutie in de jaren 1830, die uiteindelijk in 1839 
leidde tot de afscheuring van de zuidelijke provincies van het Ver
enigd Koninkrijk der Nederlanden en tot oprichting van de onaf
hankelijke staat België. 

Het waren roerige en sowieso armoedige tijden. Nog maar enkele 
jaren geleden was de veelbelovende Zuid-Willemsvaart op 's Ko
nings verjaardag -24 augustus 1826- officieel geopend. Het liep 
echter niet zo'n vaart met de Zuid-Willemsvaart! Want, nadat twee 
dagen later het eerste schip Someren was gepasseerd bleef het lan
ge tijd tamelijk rustig in het kanaal. Door de Belgische opstand 
waren er jarenlang stremmingen in het zuidelijk gedeelte van deze 
nieuwe waterweg. 
Vier jaar na de opening van De Zuid werden in Brussel op de ver
jaardag van Koning Willem1, vanwege de gespannen toestand, 
geen feestelijkheden georganiseerd. De dag erna, op de avond van 
de 25e augustus 1830, brak in Brussel een oproer uit. Tijdens de 
zoveelste voorstelling in de stampvolle schouwburg van de opera: 
La Muette de Portici, dat de volksopstand van de Napolitanen in 
1647 tegen de Spaanse overheersing door acteurs met verve ten 
tonele werd gebracht, raakten de Belgen in vervoering. Opgejut 
tijdens de voorstelling door provocateurs in de zaal stroomden de 
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opgewonden toeschouwers na afloop naar buiten waar het oproer 
losbrak. Er werd geplunderd en vernield. 

Onder het roepen van kreten als: Weg met de Koning!; Weg met de 
Kaaskoppen!, werden straatlantaarns stukgeslagen, ruiten inge
gooid en wapenwinkels opengebroken. Een maand later werd in de 
straten van Brussel en ook in andere Belgische steden door opstan
dige Belgen stevig gevochten. 
Het begin van onrustige jaren, óók in het Brabantse Someren. 

22 Oktober 1830. 
Johanna Kuypers, huisvrouw van Willem Schoonhoven I sluis
wachter van Sluis 11 en tevens herbergier, maakte de burgemeester 
duidelijk dat Jan de Leeuw dronken in de herberg was gekomen en 
verscheidene malen had geroepen: "Vivats de Potter!" 2. 

Toen Johanna daarop had gezegd dat ze dat niet verstond was de 
Leeuw vertrokken. 
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Ook Jan Bos, landbouwer en herbergier verklaart, dat genoemde 
Jan de Leeuw in zijn herberg was gekomen en ruzie had gezocht. 
Dat Jan Bos, die zijn herberg had nabij Sluis11 (hoek Schoolstraat
Kanaalstraat), het niet uit zijn duim zoog wist niet alleen getuige 
Jan Brekelmans, bakker uit Asten, maar ook nog anderen. 
Jan Bos had de burgemeester gehaald, doch bij thuiskomst bleek 
dat de Leeuw was weggegaan. Dat Jan de Leeuw geen lieverdje 
was wist ook de burgemeester want 14 dagen terug op de 8e okto
ber liep hij door het dorp, aangespoord door geruchten als zouden 
er ruiten ingeslagen zijn in de grote kerk. Doch dit bleek gelukkig 
alleen maar een gerucht. Op zijn controlerende voettocht kwam hij 
nabij Sluis 11 Jan de Leeuw tegen, die dronken was en zijn hand 
verbonden had. De Leeuw had de verwonding volgens zijn zeggen 
opgelopen bij het stro snijden en hij verklaarde verder, dat hij tim
merman Jacobus Willems met reden had uitgescholden. 

I Willem Schoonhoven is vanaf 14 aug.1826 de eerste sluiswachter 
van Sluisll. Willem geboren te Kampen in 1781, Nederlands Her
vormd, trouwt in 1827 als weduwnaar met de Katholieke Johanna 
Kuypers. Johanna is dan 23 jaren geleden in Nederweert geboren. 

2 Louis de Potter kwam oorsponkelijk van het Belgische Brugge. 
De Potter, een liberale journalist, was op bevel van de in het zui
den gehate minister van justitie Van Maanen, vanwege overtreding 
van de beknotte wet op de persvrijheid gevangen gezet en vervol
gens na een geruchtmakend proces verbannen. Van Maanen, trou
we raadsman van Koning Willem !, had met zijn strafvervolging 
tegen de Potter ervoor gezorgd dat die tot symbool van het verzet 
tegen de autocratische bestuursmethoden van de koning werd. 
Rond 1830 was de Potter samen met anderen nadrukkelijk in Brus
sel aanwezig. Hij hielp mee aan de totstandkoming van de onaf
hankelijke staat België. Tijdens de opstand tegen de overheersende 
Hollanders op de avond van de 2Se augustus had in Brussel onder 
andere óók de strijdkreet: "Vive (leve) De Potter!" geklonken. 
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De Belgische journalist en politicus was dus een van de liberalen 
die vocht voor afscheiding van het Koninkrijk Nederland en natio
nale zelfstandigheid eiste. 
De opstandige Louis de Potter sprak sommige mensen in zuidelijk 
Brabant wel aan. Liever ingedeeld bij België dan bij het overheer
sende, machtige, en statige Holland. Vandaar wellicht de uitroep 
"Vivats de Potter!" van de Somerenaar Jan de Leeuw in de ta
veerne op Sluis]] van Willem en Johanna Schoonhoven. 

6 Januari 1831. 
Met name in het jaar 1831 ondervonden mensen in de Brabantse 
grensdorpen hinder van de Belgische opstand. Muitende Belgische 
troepen roofden en plunderden ook in Someren. 
Burgemeester Martinus van Dremmen schrijft: Op den zesden 
januari, achttienhonderd een en dertig des avonds circa vijf uren, 
zijn alhier binnen Someren, Provincie Noord-Brabant, ingekomen 
zeven personen, gekleed in blauwe montering met rode opslagen 
en voorzien van snaphanen (geweren) met daarop bajonetten. 
Zij maakten zich bekend als Belgische soldaten. De soldaten waren 
vergezeld van een aantal inwoners, die waarschijnlijk uit nieuws
gierigheid de zeven hadden gevolgd. Zij waren het eerst aangeko
men bij het woonhuis van de commies Hofmeijer. Eenmaal binnen 
hadden zij de bajonet op Hofmeijers borst gezet om hem op deze 
manier trachten te dwingen tot het afgeven van wapenen. Zij ge
loofden de commies toen die zei dat hij die niet bezat, waarna zij 
vertrokken. 
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Omdat de zeven commies Eijbers niet thuis aantroffen begaven zij 
zich naar de woning van rijksontvanger Godefridus Antonie Neo
magus3

, die gehuwd met Jacoba Beijnen aan de Kleyne Speelheu
vel (nu Speelheuvelplein) woonde. In huis was ook diens zwager 
Carel Beijnen, die zij voor een commies aanzagen en hem meteen 
de bajonet op de borst drukten. Door met overtuiging te verzekeren 
dat die geen commies was kreeg de rijksontvanger gedaan dat zijn 
zwager werd vrijgelaten. 

13 



Nadat zij enige borrels jenever gedronken hadden, dwongen zij de 
ontvanger zijn bureau open te maken. Zij namen daaruit de daarin 
voorhanden zijnde penningen, bestaande uit twintig gulden, dertien 
en een halve cent van het Land en veertig gulden van de ontvanger 
persoonlijk. Verder een pistool en een zilveren cachet (zegel/ stem
pel) met daarop de afbeelding van een koffer met kaars. 
Omdat ieder genomen had wat hij vond waren de geroofde pennin
gen niet geteld en lieten zij bij gissing een kwitantie achter. Een 
persoon gekleed in blauwe kiel had iets op de kwitantie geschreven 
en in het bureau achtergelaten. Daarop bleek te staan: 'Ik beken 
ontvangen te hebben de som van 30 gulden van den ontvanger, de 
commandant van het detachement F'; was getekend De V e10mp 2e 

luitenant. Even voor hun vertrek zei de luitenant tegen de ontvan
ger, dat zij morgenavond zouden terugkomen om zijn pistool terug 
te brengen en dat generaal Daine4 mee zou komen, zodat de ont
vanger dan de kwitantie zou kunnen inwisselen. Toen zij uiteinde
lijk vertrokken namen zij de fles jenever mee, die de ontvanger had 
laten halen. 

Vervolgens begaven zij zich naar de woning van de Eerwaarde 
Heer Jean Deussen predikant alhier (1820-1831), waar zij om een 
borrel vroegen. Omdat de Eerwaarde geen drank in huis had stelde 
hij voor die te gaan halen. Zij weigerden dit aanbod, terwijl zij 
opmerkten: "gij hoeft niets te vrezen, wij zullen u geen leed doen", 
en vroegen vervolgens om geld. De Eerwaarde haalde uit zijn zak 
circa drie gulden, die hij aan hen gaf waarna zij vertrokken. 
Bij schoolmeester Hendrikus Matheus Beijnen (nu Avennelaan) 
aangekomen, dronken zij enige glazen bier en vroegen om drink
geld. De schoolmeester gaf hen ieder vijfentwintig centen, waarna 
zij de woning weer verlieten. 

Onderweg op straat hunne geweren afschietende, begaven zij zich 
naar gemeenteraadslid Wouter van Eijk. (Wouter 1785-1844, had 
een herberg halverwege de huidige Speelheuvelstraat.) Daar aan
gekomen vroegen zij of de burgemeester zich daar bevond en of 
die geweren in huis had. 
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Het raadslid antwoordde ontkennend, waarop zij zich naar het 
woonhuis van de burgemeester begaven (gelegen nabij het 
toenmalige en huidige gemeentehuis). Nauwelijks bij de 
burgemeester binnen rekwireerden (vorderden) zij drie karren en 
vroegen vervolgens indringend om wapens, die hij verplicht zou 
zijn te geven. Toen de burgemeester hen verzekerde geen wapens 
te bezitten, werd er niet meer om gevraagd. Zij wilden echter wel 
de sleutel hebben van de lessenaar die in de kamer stond. Nadat de 
burgemeester had gezegd dat hij op dat ogenblik niet wist waar de 
sleutel was, dreigden zij de lessenaar met hun bajonetten open te 
breken, waartoe hij hun consent gaf. Desondanks zagen zij daar 
toch van af. Hij bood hen wijn aan, die zij gedeeltelijk uitdronken. 
Intussen hadden zij enige geweerschoten in huis gelost en een van 
hen had om een manshemd gevraagd dat hij meteen had 
aangetrokken, zijn vuil hemd ter plaatse achterlatend. 
Zij vroegen vervolgens om drinkgeld, doch met de drie gulden die 
de burgemeester uit zijn zak haalde waren zij niet tevreden, zodat 
deze hen nog 10 geleende guldens gaf. Bij hun vertrek namen ze 
nog vijf flessen wijn en circa drie pond tabak mee. 

Des 's avonds circa half zeven, zijn twee personen gekleed in mili
taire kleren en één gekleed in een kiel in de herberg van Peter 
Meijer nabij Sluis nO.11 geweest. In deze herberg houdt de rijks
ontvanger zo af en toe kantoor. Zij vroegen aan Peter Meijer of de 
ontvanger daar geld had liggen. Toen bleek dat dit niet het geval 
was dronken zij nog enige glazen jenever voordat zij naar het sas
huis van Willem Schoonhoven, de sluiswachter, trokken. In het 
sashuis maakte de sluiswachter meteen duidelijk, dat de commies 
aldaar in de kost, niet aanwezig was. De persoon in kiel gekleed, 
bleek door de huisvrouw van gemelde Schoonhoven herkend te 
zijn. Deze persoon uit Nederweert, ter plaatse bekend onder de 
naam Pannen Peer, zei haar; "gij behoeft niet te vrezen, al ging het 
gehele dorp het onderste boven dan zal hier aan het huis geen letsel 
geschieden!". Onderwijl zij enige glazen jenever dronken vroegen 
zij naar commies J. Heymans welke zij aan de bajonet zouden ste
ken wanneer zij hem alsnog zouden tegen komen. 
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Met deze dreigementen vertrokken zij. 
Het proces-verbaal, enigszins aangepast in huidig taalgebruik, 
wordt letterlijk afgesloten met: 
'En heb ik Martinus van Dremmen, Burgemeester van Someren, 
Provincie Noordbrabant, hiervan verbaal opgemaakt, dat ik 
eigenhandig heb getekend en gezonden zal worden, aan Zijne 
Excelentie den Heer Gouveneur deze Provincie binnen Someren. 
Den zevende January, achttienhonderd een en Dertig'. 

3 Godefridus Antonie Neomagus op 7 december 1799 in Stiphout 
geboren huwde in 1826 met de in 1789 te Someren geboren Jacoba 
Beijnen, dochter van schoolmeester Hendrik Matheus Beijnen. Zij 
wonen vier jaren later nauwelijks (30-12-1830) in Someren 
wanneer Belgische soldaten een overval plegen. De familie 
Neomagus was met zijn ambtenaren en predikanten van gegoede 
stand. Zijn vader was in Stiphout commies Convoyen en Licenten. 
Nadat zij een aantal jaren in Stevensweert hebben gewoond, komt 
het gezin in 1854 weer naar Someren, zij wonen op de Kleine 
Speelheuvel 101 op de plaats waar later de familie Kruyf een 
boerderij had. Gedefridus overleed aldaar als gepensioneerd 
ontvanger in 1856, Jacoba overleed op 91 jarige leeftijd in 1881. 

4 Nicolas Joseph Daine (1782-1843) was op 12-jarige leeftijd 
tamboer geworden in het Franse leger toen zijn vaderstad Namen 
bij Frankrijk was ingelijfd. Hij maakte vervolgens elke veldtocht 
van Napoleon mee. Hij klom in het Franse leger op van soldaat tot 
officier; werd in 1814 door de russen gevangen genomen en kwam 
in 1815 naar Nederland. Het jaar daarop werd hij door koning 
Willem I benoemd tot generaal en commandant van Gelderland; 
later achtereenvolgens van Noord-Holland en Limburg. 
Omstreeks 1825 kreeg hij van Koning Willem I een geschenk van 
43.000 gulden om zijn schulden te kunnen betalen. Desondanks 
koos hij in 1830 de zijde van België. Het Belgische maas leger 
stond onder zijn bevel; hij werd afgeschilderd als een avonturier 
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van twijfelachtige afkomst. Men beweerde dat hij tijdens de Tien
daagse Veldtocht oranje sjerpen in zijn legerkist meevoerde om op 
alles voorbereid te zijn. Hij werd ten onrechte beschuldigd van 
samenzwering met de Oranjes. Na zijn nederlaag tegen de Oranjes 
tijdens de Tiendaagse Veldtocht werd hij buiten dienst gesteld, wat 
in 1832 weer ongedaan werd gemaakt. 
Dat de generaal Daine de andere dag zou komen, zoals het proces
verbaal vermeld, was natuurlijk grootspraak van de muitende 
Belgische luitenant, want de generaal had bij de Hollanders niet 
zo'n beste reputatie. En al dreigde het Belgische leger zo af en toe 
vervaarlijk onze Brabantse kant op te komen, hij zou zich niet 
wagen in het hol van de 'Oranje' leeuw. 

12 Januari 1831. 
Ook minder spectaculaire zaken zijn in het procesverbalenboek 
opgenomen, zoals de diefstal bij Josina: 
Op woensdag de twaalfde januari kwam Josina van de Kerkhof, 
oud drieënvijftig jaren en spinster van beroep bij de burgemeester 
aangifte doen van het volgende. Zij was laatstleden zondag de ne
gende januari oni tien uur in de voormiddag naar de kerk gegaan. 
Na de kerkdienst thuisgekomen zag zij dat er een ruit gebroken 
was en dat het raam open stond. 
Na onderzoek bleek dat het volgende gestolen was: aan geld zes 
gulden, welke zij in een beker verborgen had. 
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Verder drie pond worst, twee pond brood, twee slaaplakens, een 
pond kaas, twee pond spek en een pond boter. Tezamen voor een 
waarde van nog eens zes gulden. Van de dief geen enkel spoor. 
De burgemeester ging samen met Josina van de Kerkhof naar haar 
woonhuis en zag daar aangekomen dat aan de westzijde van het 
huis een ruit ingeslagen was, waardoor waarschijnlijk de wervel 
die het raam sloot los gemaakt is en vervolgens geopend. Alzo is 
de dader in huis gekomen en heeft de dieverij gepleegd. 
Burgemeester Martinus van Dremmen besluit letterlijk met: 'Van 
al het welk wij het tegenwoordige proces-verbaal hebben 
opgemaakt en het zelve aan de comparante (zij die een verklaring 
aflegt), tevens getuige, hebben voorgelezen. Die bij hare 
voorschreven verklaring heeft gepersisteerd met aanbieding om het 
zelve des gerekwireerd wordende met Heilige Eede te bevestigen, 
zullende dit proces verbaal worden verzonden aan den Weledele 
Gestrenge Heer officier bij de regtbank van eersten aanleg, zitting 
houdende te Eindhoven en afschrift van dien, aan Zijn Excellentie, 
den Heer Gouveneur dezen Provincie. Aldus gedaan te Someren 
ten dage en hier voorschreven en heeft comparante en getuige 
verklaard, niet te kunnen schrijven' . 

24 Januari 1831. 
Heden de vierentwintigste januari, achttien honderd eenendertig 
des avonds om half zeven zijn vier muitelingen, behoorlijk 
gewapend, het woonhuis van de Eerwaarden Heer Deussen , 
predikant alhier, binnengedrongen. In huis bevonden zich de 
huisvrouw van de dominee, haar moeder en Johan Wilhelm 
Lammers. De dominee was niet thuis. Eenmaal binnen vroeg de 
huisvrouw of zij iets wilden gebruiken, doch zij kreeg als antwoord 
dat zij geld moesten hebben en vroegen waar de Dominee was. 
Nadat de huisvrouw had geantwoord dat zij dat niet wist, werd het 
geld opgeëist wat zij bij zich hadden. 

Vandaar begaven zij zich naar het gemeentehuis waar zij rond ze
ven uur aankwamen en waarin zich de burgemeester, de secretaris 
en een gemeenteraadslid bevonden. 
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Drie van de muitelingen waren gewapend, waarvan twee met ge
weren waarop bajonetten en een met geweer zonder bajonet. De 
drie waren onverhoeds komen binnenvallen terwijl een vierde in 
kiel gekleed buiten het raadhuis de wacht hield. Een van hen, die 
sergeant scheen te zijn, vorderde onder het uiten van enige vloeken 
van de burgemeester meteen Billitten (biljetten) van inkwartiering 
voor 2000 man Belgische troepen welke in aantocht waren, waarop 
de hele nacht moest worden gewacht. En ook, dat er morgen of 
overmorgen nog eens 6000 zouden komen. Hij eiste meteen een 
biljet van inkwartiering voor vier man bij een goede boer en dat de 
boerderij bewaakt moest worden tegen stoken en brand. Vervol
gens vorderde hij drinkgeld voor zijn soldaten, waarbij hij verze
kerde dat de burgemeester dat verplicht zou zijn te geven. Deze gaf 
hen naar schatting een bedrag van een gulden vijftig centen. Na 
goed gegeten en gedronken te hebben en nog een leidsman gere
kwireerd (gevorderd) hadden, die hen de weg naar hun kwartier 
moest wijzen, vertrokken zij omstreeks half negen. De burgemees
ter zal intussen de veldwachter informeren, zo luidde de opdracht. 
Aldus naar waarheid opgemaakt, enz.; Martinus van Dremmen . 

25 Januari 1831. 
Dat het Nederlandse leger van Koning Willeml in zuidelijk Bra
bant niet erg in trek was moge blijken uit de volgende aantekenin
gen: 'Alhier hebben zich geen vrijwilligers gemeld voor de lande
lijke militie. Ingekomen zijn veel verzoeken om vrijstelling van de 
schutterlijken dienst wegens persoonlijke onmisbaarheid'. 

1 Maart 1831. 
Op deze eerste maart hebben 's avonds om zeven uur twee muite
lingen burgemeester van Dremmen aan huis bezocht. De een ge
kleed in militaire kleding de ander in een kapotte jas waaronder 
een blauwe kiel zichtbaar was. Beiden waren gewapend met gewe
ren met daarop bajonetten, ze zeiden Belgische onderofficieren te 
zIJn. 
Zij gelasten de burgemeester billitten (biljetten inkwartiering) voor 
achthonderd man Belgische troepen in gereedheid te brengen, 
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welke hedennacht tussen twaalf en een uur zouden arriveren. 
Na enige drank gebruikt te hebben gaven zij de burgemeester te 
kennen dat, mochten zij hinder ondervinden of enig letsel worden 
aangedaan hun ganse troep zou komen; het Dorp zouden afstoken 
en de inwoners vermoorden. Nadat de Burgemeester hen twee gul
den twee en een halve cent aan geld had gegeven zijn ze weer ver
trokken. 

2 Maart 1831. 5 

Het is de tweede maart achttienhonderd een en dertig wanneer in 
de avond omstreeks negen uur, in de woning van Willem en Jo
hanna Schoonhoven aan Sluis no.ll, omtrent twintig gewapende 
muitelingen binnenstormen. De overvallers deels gekleed in kielen 
en deels in montering (uniform), begonnen meteen in huis te schie
ten, onderwijl roepende dat de eerste die van zijn plaats opstaat 
meteen wordt dood gestoken. Vervolgens is de bende aan het plun
deren geslagen en hebben onder andere de volgende goederen 
meegenomen; negentig gulden aan geld, waarbij een gouden Wil
lem en een stuk van 20 franken; een zilveren Engels zakhorloge 
met dito kast waaraan een gouden sleutel met een agaatsteen en 
aan het bandje een goud schuifje met dito ringetje, waarde f 50,--. 
Verder drie gouden vingerringen, een zilveren knipbeursje waaraan 
een beursje met kraaltjes, een grote partij mans- , vrouwen en kin
derkleren. Nadat zij ruim een half uur in huis waren geweest, zijn 
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de muitelingen met de geroofde buit richting Weert vertrokken. 
Volgens opgave van sluiswachter Schoonhoven is de waarde van 
het geroofde driehonderd gulden. De huisvrouw van genoemde 
Schoonhoven, Johanna Kuijpers, denkt drie personen van de ben
de rovers te kennen, te weten; Lambert Adriaans, kleermaker gebo
ren te Someren, wonende bij zijn vader in Helmond. 
Een van de overige twee zou volgens haar mening een zekeren van 
Tilburg zijn, lateling (voortvluchtige) uit Helmond en deserteur van 
's Landsleger. De ander, iemand die als paardenman heeft gediend 
voor de schuit van Jacobus van Kalkar, schipper en wonend te En
gelen, ook hij is deserteur. 
Waarvan mij dit verbaal enz., enz.; Martinus van Dremmen. 

5 Maart 1831. 
Twee Belgische officieren en één soldaat kwamen te paard bij 
sluiswachter Willem Schoonhoven, zich voorgevende de schade te 
komen opnemen welke enkele dagen geleden door muitelingen 
was veroorzaakt. Zij zouden deze vervolgens vergoeden. 
De drie Belgen zijn door de marechaussee gevangen genomen en 
naar Valkenswaard gebracht. 

5 Zoals reeds aangehaald was Willem Schoonhoven met ingang 
van 14 augustus 1826 de eerste sluiswachter van Sluisll. De be
zoldiging van Willem was f 300, -- per jaar, inclusief vrij wonen 
(huurwaarde in die tijd wasf 30,- per jaar). 
Tezamen met zijn echtgenote, Johanna Kuypers, runde Willem een 
herberg en had hij enkele koeien en geiten. 
De brute overval van 2 maart gaf in de omgeving nogal wat beroe
ring en ook het toenmalig Provinciaal Noord-Brabants Dagblad 
(Stadsarchief Den Bosch) deed daarvan verslag. 

Het verslag en de afkeurende opmerkingen van de verslaggever 
richting Brussel, luidde als volgt: 
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'Dinsdag den 8 Maart 1831. Zie hier wederom een paar staaltjes 
van de roof- en plunderzucht der Belgische troepen: 
In den avond van den 2 dezer maand zijn een twintigtal muiters 
aangekomen ten huize van den sluiswachter aan de sluis no.ll, op 
de Zuid-Willemsvaart onder Someren, zich uitgevende voor ingeze
tenen van die gemeente; toen op hun kloppen de deur geopend 
werd, schoten eenige van dezelven hunne geweren buiten' s huis af, 
hetwelk door de overigen binnen's kamers werd gedaan. Met veel 
geraas binnen stoomende, en de vrouw van den sluiswachter met 
de bajonetten der geweren bedreigende, ontnamen zij aan haar een 
knipbeursje, waarin eenig zilver geld, benevens een tien gulden 
stukje en een gouden Napoleon, en, daar mede nog niet te vrede, 
dwongen zij die vrouw, alle kisten en kasten voor hun te openen, 
wanneer zij daaruit nog roofden een horlogie met gouden cachet 
en sleutel, eenige gouden ringen en zestig gulden, die door den 
sluiswachter bestemd waren om daarvoor een oxhoofd jenever 
aantekopen, benevens alle klederen van den man en van zijne 
vrouwen kinderen, zoo dat aan deze ongelukkigen bijna niets is 
overgebleven. 
Naar men verneemt, zijn sedert nog drie Belgische officieren, die 
voorzeker geen beter inzigt koesteren, te Someren geweest en door 
vier manschappen der brigade maréchaussée van Helmond ach
terhaald en gevangen genomen. 

In dien zelfden avond zijn zes gewapende muitelingen te Huibergen 
aangekomen, die zich terstond bij den burgemeester van die ge
meente begeven hebben, bij wier zij, onder afschuwelijke vloeken 
en dreigen, de deur hebben doen openen en hem te kennen geven, 
dat zij eten en drinken moesten hebben, en daarna vertrekken zou
den, wanneer hij hun dan ook nog eenig geld gaf 
De burgemeester hun slechts een fles jenever aanbiedende, zoo 
waren zij daarmede niet te vrede, maar vorderden toen met geweld 
voor hun biljetten van inkwartiering, die hij dan ook genoodzaakt 
is geworden voor hun te vervaardigen, na dat hij vergeefs had be
proefd hun te ontkomen, ten einde eenige ingezetenen tot bijstand 
te roepen vervolgens hebben zij zich met die biljetten bij twee inge-
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zetenen begeven, alwaar zij zich eten en drinken hebben doen ver
schaffen en eenig geld geëischt hebben; waarna zij die gemeente 
hebben verlaten, na evenwel alvorens ook eenige andere ingezete
nen geld te hebben afgeperst. 

De regent Erasmus heeft bij de aanvaarding zijner waardigheid in 
het kongres te Brussel, tegen zijne eigene overtuiging in, breed 
opgesneden van de gemodigdheid der Belgen, en alstoen gezegd: 
dit volk heeft zes maanden in eenen staat van omwenteling ver
keerd, zonder zich met eenige buitensporigheid te bezoedelen, en 
hij heeft daarbij uitgeroepen: Zoo groot is de wijsheid van het 
volk, hetwelk zijn vertrouwen in ons gesteld heeft, dat wij geene 
enkele maal geweld hebben moeten gebruiken, om eenige wanorde 
te beteugelen! 
Waarlijk, indien niet wereldkundig ware, dat de opstand in Belgie 
zich door verraad, brandstichting, plundering, moord en wat des 
meer is, heeft doen kenmerken, zoo zelfs, dat het nageslacht in twij
fel zal komen, of de Belgen van de 1ge eeuw wel onder de be
schaafde volkeren kunnen gerangschikt, en niet veel eerder met de 
kannibalen gelijk gesteld moeten worden, dan zoude de regent zij
ne gezegden ook nog kunnen gelogenstraft vinden in de tooneelen 
van roof en plundering, welke zijne benden bijna dagelijks in de 
grensdorpen van Noord-Braband aanrigten, en waarvoor, hoopen 
wij, de dag des vergelding welhaast aanbreken zal'. 
Tot zover het gepeperde krantenartikel van de se maart 1831. 

21 Mei 1831. 
Tien Somerense mannen -zonen van gegoede ingezetenen- in 
dienst bij de nationale militie zijn gedeserteerd. Daarvan zijn later 
acht (x) van hen naar hun korps teruggekeerd. De uit de gemeènte 
gedeserteerde manschappen in dienst bij de nationale militie wa
ren: 
Andreas Rooijmans (x) - Francis Canters geb.1808 (x) - Petrus 
Leenen (x) - Wilhelmus Linders (x) - Paulus Hurkmans geb.1809 
(x) - Petrus Maes (x) - Judocus van de Ven (x) - Johannes Ver
speek - Wilhelmus Verberne (x) - Johannes Meeuws. 
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7 Augustus 1831. 
Op de warme morgen van de tweede augustus 1831 beginnen de 
drie Nederlandse divisies hun opmars richting België. De goede 
stemming bij de Nederlandse soldaten verdwijnt zienderogen door 
de gebrekkige voedselvoorziening en ook water is op deze hete en 
droge dag nergens te vinden. Op 3 augustus staan de drie divisies 
op vijandelijke bodem. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 
12 augustus zouden velen sneuvelen. Het meest bloedige gevecht 
uit de gehele Tiendaagse Veldtocht vond plaats op de 7e augustus 
bij Kermpt, niet ver van de stad Hasselt. 
De Nederlandse troepen zijn in een hevige strijd gewikkeld met het 
Maasleger van de Belgische generaal Daine! 
Met name de Friese schutterij kreeg het zwaar te verduren. 
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Een hevig gevecht van man tegen man. 
De Somerenaar Jan van Eijck (1809-1835), in dienst van 's Ko
nings leger, raakte als stukrijder van de artillerie tijdens deze veld
slag zijn arm kwijt. Verbeten vechtend stak hij zijn ene arm in de 
lucht en riep: "Ik heb er nog één over voor de Koning!" 
Voor zijn strijdlustige uitroep, werd soldaat Jan van Eijck onder
scheiden met de Militaire Willemsorde. 

12 Augustus 1831 
Na de intocht in Leuven op 12 augustus 1831 trok het Nederlandse 
leger zich terug. De grote mogendheden Frankrijk, Engeland, Oos
tenrijk en Rusland, die het tijdens de onderhandelingen maar niet 
eens konden worden, dreigden beurtelings met sancties tegen Ne
derland of nog erger met een gewapend optreden. Om een Europe
se oorlog te voorkomen trok koning Willem 1 zijn troepen uitein
delijk terug tot achter de grens van Noord-Brabant. 
De Nederlanders hadden tijdens de Tiendaagse Veldtocht in België 
1108 doden, gewonden en vermisten te betreuren. 
~a de wapenstilstand bleef een grote troepenmacht nog jarenlang 
In de Brabantse dorpen ingekwartierd. 
De kosten lopen almaar op. 
Het handhaven van zo'n grote legermacht brengen het land in fi
nanciële moeilijkheden. Daarbij bestond de invulling van het een
tonige en zinloze bestaan van de militairen uit kaarten en drinken. 
Een bezigheid die zo hier en daar flink uit de hand liep. 
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Na de opstand en jarenlang diplomatiek getouwtrek werd België 
uiteindelijk in 1839 onafhankelijk. 
Over deze emotionele geschiedenis die in 1830 in Brussel begon 
hebben schrijvers, elkaar bekritiserend, boeken vol geschreven. 
De Somerense burgemeester Martinus van Dremmen schreef na de 
roerige jaren 1830/1831 wederom minutieus, tot aan het einde van 
zijn ambtstermijn in 1836, zijn alledaagse procesverbalen. 

~~taadJuw.y~ g~- 1769 tab 1936. (gokP@~ 1905) 

9?HU,UuJW.SfU/lIJ;. 850,00. Bw 1822 @rl,u taadJuw.y~aM/~ 

Samengesteld uit: 
'Burgemeesters procesverbalen'- Inventaris nr.:12/1 - 1821/1857-
Streekarchivariaat Peelland - Deurne 
en verder uit het Rijksarchief in N-Brabant- en Stadsarchief - Den Bosch. 
Met dank aan Sjeng Hoeben - Marietje Kooistra en Dré Remery. 

Wim Deenen, juni 2001. 
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Vrienden van heemkundekring "De Vonder" 

ABAB. Witvrouwenbergweg 12 Someren 

Acfis Business Centrum Heuvel 12 Someren 

Hr en Mw vd Acker Hombroeckstraat 1 Asten 

Autobedrijf Berkvens Voorste Heusden 55 Heusden 

Bakkerij v d 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 Verbeme Molenakkers 5 Asten 

Bos Elektrotechnisch Buro Indumaweg 1 Someren 

Fysiotherapie L Tulkens Beatrixlaan 10 Someren 

Hurkmans BV Schoolstraat 30 Someren 

Gianotten Adviesburo Wilhelminaplein 6a Someren 

lsobouw Systems BV Kanaalstraat 107 Someren 

Notaris Kessels Wilhelminastraat 30-32 Asten 

Larco Conserven Someren Industrielaan 10 Someren 

Leenen BV Verw- Loodg HalfElfje 4 Someren 

Garage Linden Ter Hofstadlaan 140 Someren 

Meeus Assurantiën Posteistraat 26 Someren 

Sleegers Farm Equipment Hoyserstraat 1 Someren 

Smits BouwbedrijfBV Dorser 2 Someren 

EB Steyns Winkelstraat 9 Lierop 

Veugen Stallenbouw Nieuwendijk 90 Someren 

Warebo BV Trasweg 15 Someren 
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