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VOORWOORD 

Het is dit jaar 700 jaar geleden dat Someren zelfbestuur 
kreeg. In 1301 stelde hertog Jan II van Brabant in 
Someren een schepenbank met zeven schepenen in en 
verleende het recht om de gemeenschappelijke gronden 
tegen betaling te mogen gebruiken. 
Dit heugelijke feit is voor ons aanleiding om zowel de hele 
oude geschiedenis van Someren als ook de meer recente 
geschiedenis voor het voetlicht te halen. 
Wij hebben daarvoor van 10 november tot 7 december een 
grote historische tentoonstelling georganiseerd. In het 
gemeentehuis vindt U een chronologisch overzicht van de 
12.000 jaar oude geschiedenis van Someren aan de hand 
van archeologische voorwerpen, levendige illustraties en 
reconstructies. De visuele tentoonstelling in de bibliotheek 
geeft U een indruk van het leven vanaf 700 jaar geleden 
toen Someren door zeven schepenen werd bestuurd. 
De tentoonstellingen zijn mede tot stand gekomen dankzij 
de onmisbare hulp van vrijwilligers en met financiële 
ondersteuning van Stichting Someren 700 en Stichting 
Kringloop O.N.A. 
Hopelijk krijgt U als bezoeker een indruk van het verleden 
en hoe de bevolking van Someren eeuwenlang en dikwijls 
in armoede geschiedenis heeft gemaakt. 

Ria Reynders 
Voorzitter Heemkundekring 
De Vonder Asten-Someren 
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INLEIDING 

In het kader van 700 jaar zelfbestuur van de gemeente 
Someren organiseert heemkundekring "De Vonder" op 
verzoek van de Stichting Someren 700 een historische 
overzichtstentoonstelling. Voor de organisatie is een 
werkgroep ingesteld bestaande uit Wim Deenen (De 
Vonder, coördinator), Ria Berkvens (De Vonder), Gerard 
de Bont (Someren 700), Louis van de Bosch (Someren 
700), Hans van de Laarschot (Streekarchivariaat Peel
land), Ria Reynders (De Vonder) en Maria Vermeer 
(Openbare Bibliotheek Someren). Bij de voorbereiding en 
de inrichting van met name het archeologische gedeelte 
heeft de werkgroep veel steun gekregen van de Stichting 
Archeologische Werkgroep Asten Someren (SA WAS) en 
de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
De tentoonstelling" 12.000 jaar bewoningsgeschiedenis, 
700 jaar zelfbestuur" bestaat uit twee gedeelten. Het eerste 
gedeelte - in het gemeentehuis - is een presentatie van 
archeologische vondsten uit Someren die in de loop der 
jaren door amateur-archeologen zijn verzameld of tijdens 
archeologisch onderzoek aan het licht zijn geko-men. Het 
is een selectie van archeologische voorwerpen die samen 
met afbeeldingen, reconstructies, kaartfrag-menten en 
schriftelijke uitleg, een beeld trachten te geven van het 
dagelijks leven van mensen die in een ver verle-den 
leefden in een gebied dat thans Someren heet. In het 
gemeentehuis wordt de vroegste geschiedenis verbeeld, 
die zo'n 12.000 jaar geleden begint en stopt bij de ver
zelfstandiging van het Middeleeuwse Someren in het jaar 
1301 na Christus. De archeologie vormt de belangrijkste 
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bron van infonnatie over de geschiedenis van Someren 
van vóór het jaar 1300. 
Na die tijd neemt de hoeveelheid infonnatie uit schrif
telijke historische bronnen snel toe. Het tweede gedeelte 
van de tentoonstelling over de historie van Someren van 
1301 tot heden wordt dan ook levendig verder verteld in 
de Openbare Bibliotheek van Someren aan de hand van dit 
bronnenmateriaal. 
Deze tentoonstellingsgids is een aanvulling op de ten
toonstelling en geeft wat extra achtergrond infonnatie over 
de geschiedenis van Someren. . 
In het verzorgingstehuis Sonnehove in Someren-dorp en In 

de gemeenschapshuizen op het Eind en in Lierop zijn 
daarnaast nog aparte fototentoonstellingen ingericht. De 
foto' s geven een beeld van Someren in de 20

e 
eeuw. 

Archeologisch gedeelte 
Someren is op archeologisch gebied rijk vertegenwoo~
digd. Vanaf het Vroeg Paleolithicum tot in de Late Mid
deleeuwen zijn er uit Someren vondsten bekend. In de 
tentoonstelling komen onder andere aan bod: Steentijd 
jachtkampen, Neolithische bijlen, Bronstijd grafheuvels, 
langbedden uit de IJzertijd, Hallstatt-zwaarden, het sol
datengrafvan Waterdael en een Laat-Romeinse hutkom. 
Er zijn o.a. vondsten te zien afkomstig uit de wijk Water
dael waar tussen 1990 en 2000 door de Vrije Universiteit 
Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam grootscha
lige opgravingen werden verricht. Ook de opgraving van 
een aantal grafheuvels op het Philips-kampeerterrein in de 
jaren 50 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek komt aan bod. Andere vondsten zijn de 
afgelopen decennia aan het licht gekomen bij diverse 
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noodonderzoeken door de amateur-archeologen van de 
heemkundekring en de archeologische werkgroep van 
Someren, op plaatsen waar de ondergrond door woning
bouw en ontgrondingen werd bedreigd. 
Aan de totstandkoming van dit gedeelte van de tentoon
stelling hebben vele mensen op directe of indirecte wijze 
bijgedragen, die hier niet onvenneld kunnen blijven. In de 
eerste plaats willen we een dankwoord richten aan de 
Stichting Archeologische Werkgroep Asten-Someren en 
de heemkundekring De Vonder voor het mede voorberei
den en inrichten van de expositie. De Vrije universiteit 
Amsterdam heeft een groot deel van de tentoonstelling 
voor haar rekening genomen. Onmisbaar daarbij was de 
inzet van Fokko Kortlang en Jos van de Weerden. Verder 
willen we graag de afdeling archeologie van de gemeente 
Eindhoven bedanken voor hun hulp; Dirk Vlasblom voor 
het restaureren en tekenen van een aantal vondsten uit de 
voonnalige oudheidkamer van Someren en Nico Arts voor 
onder andere het beschrijven en fotograferen van de vele 
vuurstenen bijlen en het beschikbaar stellen van 
tentoonstellingsmateriaal. Via hem konden we ook twee 
maquettes lenen van het Eicha museum in Bergeyk. In de 
tweede plaats zijn we dank verschuldigd aan de vele 
mensen en instellingen die vondsten in bruikleen hebben 
gegeven: Jos van de Weerden (Lieshout), Frank Geven 
(Asten), T. Jetten en H. Lanen (Nederweert), de heer Van 
de Bosch (Someren), familie van de Laar (Someren), 
familie van Asten (Lierop), het Provinciaal Depot en het 
Noordbrabants Museum in Den Bosch, de heemkunde
kring Myerle, de Vereniging Helmont en Theo de Jong 
(Aarle-Rixtel). Tenslotte willen we de Stichting Someren 
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700 en de gemeente Someren hartelijk bedanken voor de 
goede samenwerking. 

Someren 700 jaar zelfbestuur (1301-2001) 
Zoals gezegd neemt na 1300 de hoeveelheid informatie 
over Someren in schriftelijke bronnen toe. De Somerense 
en Lieropse archieven in beheer voor de gemeente bij het 
Streekarchivariaat Peelland getuigen hiervan. Daaren
boven is er in tal van andere archieven ook veel histori
sche informatie over Someren en Lierop te vinden, zoals 
in kerk- en kloosterarchieven (postel en Averbode), in de 
archieven van de Raad van State en de Staten-Generaal 
(Den Haag) en in de hertogelijke archieven (o.a. Brussel). 
Een uitgebreide studie van dit rijke Somerense bronnen
materiaal ontbrak tot heden. Omdat hier toch veel vraag 
naar is, is vanuit het Streekarchivariaat Peelland aan het 
gemeentebestuur voorgesteld om bij de viering van 700 
jaar zelfbestuur in 2001 een boek over de historie van 
Someren te laten verschijnen. Het gemeentebestuur is 
serieus op het voorstel ingegaan en heeft de regionaal
historicus Jean Coenen het onderzoek voor en het schrij
ven van het boek opgedragen. Het resultaat Hertog Jan en 
de Zummerse mens heeft gediend als leidraad bij het 
inrichten van .dit tentoonstellingsgedeelte over de periode 
1301-2001. 
Omdat de geschiedenis van Someren na 1301 zoveel 
aspecten kent, is het ondoenlijk om die allemaal in één 
tentoonstelling te tonen. Daarom is gekozen voor een 
thematische opzet. Hierbij komen wel de belangrijkste 
aspecten van het dagelijkse leven van de Somerenaar in 
beeld. Het gaat daarbij om het onderwijs, het wonen (o.a. 
de boerderijen, de "zeven kasteeltjes", de Donk, het 
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kadaster 1832), het boerenbedrijf(gemene gronden en 
ontginningen) en de ellende door de vele oorlogen die de 
bevolking teisterden. De Zummerse mens van eeuwen 
terug is gevangen in een modem medium als de compu
ter. Onder andere alle Somerenaren tussen 1650 en 1810 
zijn hierin te vinden. Het zelfbestuur, de aanleiding voor 
Someren 700, is uitgebeeld in de hal van het gemeente
huis door hertog Jan II van Brabant en de zeven Some-
rense schepenen in 1301. . 
Voor dit onderdeel van de tentoonstelling is een woord 
van dank op haar plaats voor Jean Coenen, De Speledon
ekers, Anne Carine v.d. Vorst, Sonnemans Warenhuis, 
Mariaschool, basisschool Someren-Heide, Marietje Kooi
stra, Sjeng Hoeben, medewerkers De Vonder, Phia Jong
stra (Tentoonstellingscommissie Bibliotheek Mierlo), 
heemkundekring Myerle, de heer Bollen (Toneelclub 
Mierlo), heemkamer Barthold van Heessel (Aarle-Rix-tel), 
de heer en mevrouw Th. Meulendijks (Helmond), de 
gemeente Someren, Streekarchivariaat Peelland en de 
Openbare Bibliotheek Someren. 

Ria Berkvens 
Heemkundekring 

Hans van de Laarschot 
Streekarchivariaat Peelland 

De Vonder Asten-Someren 

Someren 
10 november 2001 
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De Oude Steentijd (ca. 4.000.000 tot 8800 voor Chr) 
De oude Steentijd of het Paleolithicwn begon toen de 
mens voor het eerst werktuigen ging vervaardigen en 
gebruiken. De oudste sporen van de mens in Nederland 
zijn aangetroffen onder meters dikke löss pakketten nabij 
Maastricht en in de door landijs opgestuwde heuvels van 
Rhenen. Zij dateren van zo'n 250.000 tot 200.000 jaar 
geleden. Het zijn de voorlopers van de Neanderthalers, 
die pas 150.000 jaar later ten tonele verschijnen. Tijdens 
het jongste deel van de laatste IJstijd, ca. 35.000 jaar 
geleden, ontwikkelde zich het huidige menstype, de 
Homo sapiëns sapiëns. Tijdens deze laatste ijstijd, die 
duurde van 75.000 tot 10.200 jaar geleden, trokken de 
gemeenschappen van jagers-verzamelaars rond door het 
toendra-achtige landschap op zoek naar mammoeten en 

Fig. 1: Toendra landschap met mammoet en wolharige neushoorn. 
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wolharige neushoorns. IJzige sneeuwstormen veranderden 
het landschap regelmatig in een onherbergzame zand- en 
ijsvlakte met een permanent bevroren bodem. In deze 
koude perioden trokken deze gemeenschappen van jagers 
en verzamelaars zich waarschijnlijk terug in de grotten van 
de Ardennen en de Eifel. 
In Brabant komen we voor het eerst rond 11.000 voor Chr. 
regelmatig mensen tegen. Het klimaat onderging toen een 
tijdelijke verbetering en de toendra raakte begroeid met 
struiken. Men joeg vooral op rendieren, met daarnaast ook 
elanden, herten en vogels. Visvangst behoorde eveneens tot 
de middelen van bestaan. Wapens en werktuigen werden 
vervaardigd uit steen, bot en gewei. Op grond van de vorm 
en wijze van bewerking van de vuurstenen werktuigen 
kunnen we een tweetal culturen onderscheiden: de 
Federmesser- en de Ahrensburgcultuur. Jagers van de 
Federmessercultuur (genoemd naar een werktuig) leefden 
in een korte warme periode aan het einde van de laatste 
IJstijd, het zogenaamde Allemd (10.800-9000 voor Chr.). 
Zij jaagden vooral op boswild als elanden en herten. 
Verder verzamelden ze plantaardig voedsel zoals vruchten, 
planten en noten. Na deze warme periode daalt de 
temperatuur weer en verandert het bos weer in een 
parklandschap waarin ondermeer het rendier weer 
voorkwam. Uit deze koude periode (9000 -8000 voor Chr.) 
kennen we de Ahrensburg-jagers (genoemd naar de 
vindplaats Ahrensburg bij Hamburg). Zij maakten 
waarschijnlijk voor het eerst gebruik van pijl en boog om 
op groot wild als rendieren te jagen. 
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In Someren vinden we bewoningssporen van beide culturen 
terug, met name in de beekdalen en in de buurt van 
vennetjes. De jagers en verzamelaars trokken in de zomer 
noordwaarts om te jagen op rendieren en oerrunderen en om 
voedsel te verzamelen. Onderweg verbleef men 
waarschijnlijk in tentenkampen. Op het Philips
kampeerterrein in Lierop zijn aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van zulke kampen teruggevonden. De 
organische stoffen zijn vergaan; alleen de stenen werktuigen 
zijn bewaard gebleven. 

De Midden Steentijd (8800-4900 voor Cbr) 
Rond 8000 voor Chr. brak in Europa door de 
temperatuurstijging en de daarmee gepaard gaande stijging 
van de zeewaterspiegel een rustige stabiele periode aan met 
gunstige leefomstandigheden. Het klimaat ging langzaam 
over van een land- naar een zeeklimaat. Er ontstonden 
enorme wouden, grote moerasbossen en beekdalen met een 
rijkdom aan planten en dieren. Op de Peelhorst ontwikkelde 
zich een hoogveengebied met bijzondere flora en fauna. Ten 
westen hiervan werden hogere dekzanden afgewisseld door 
beeklopen met broekbossen in de overstromingszones. Op 
plaatsen waar een ondoorlatende bodemlaag zat, ontstonden 
de vennen die omgeven werden door een vochtig broekbos. 
Het wild bestond onder andere uit oerrunderen, wisenten en 
edelherten, maar ook kleinere soorten als everzwijnen, 
bevers, otters en vogels. De mens is voor zijn dagelijks eten 
niet meer aangewezen op enkele diersoorten maar kan dus 
kiezen uit een breed voedselaanbod dat behalve door de 
jacht ook verkregen kan worden door te vissen (voorjaar) en 
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noten en vruchten te verzamelen (najaar). Kenmerkend 
voor het Mesolithicum is dat men zich voor de jacht aan 
de nieuwe samenstelling van de meer kleinere wildsoorten 
ging aanpassen. Men ging allerlei kleinere en lichtere 
wapens gebruiken, zoals vuurstenen pijlen, benen 
vishaken en gevlochten visfuiken. Uit deze periode zijn 
ook de eerste kano' s en peddels bekend. Bij de jacht had 
de mens voor het eerst een metgezel, namelijk de hond. 

Fig. 2: Reconstructie van mesolithische hutten. Dergelijke een
voudige onderkomens zijn kenmerkend voor rondtrek
trekkende jagers/verzamelaars (naar Beuker e.a. 1993). 

In Someren treffen we langs de Aa, op de flanken van de 
dekzandruggen en rondom de vele vennen die deze streek 
rijk is, kleine groepjes mensen aan die leven van de jacht, 
visserij en het verzamelen van noten en vruchten. Ze 
hebben nog geen vaste woonplaats en leven in tenten en 
eenvoudige hutten. De overvloed aan bepaalde 
voedselbronnen in een bepaald seizoen leidt tot meer 
seizoensgebonden kampementen. Mensen konden nu ook 
langer op één plaats blijven, maar de bewoning was nog 
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niet permanent. Waarschijnlijk trokken deze 
Mesolithische gemeenschappen als nomaden rond, in een 
vast jaarcyclus van kamp naar kamp, binnen een eigen 
territorium. In Moorsel (Lierop) zijn op 4 plaatsen 
mogelijke resten van Mesolithische kampementen 
ontdekt: Lieropse heide, Jasper, Blauwe Kei en Beuven. 

De Nieuwe Steentijd (5300-2100 voor Cbr) 
Gedurende de Nieuwe Steentijd ofNeolithlcum 
handhaaft het zeeklimaat zich met de daarbij behorende 
vegetatie van een gemengd loofbos en een gevarieerde 
dierenwereld. Een belangrijke nieuwe factor is het 
ontstaan van akkerbouw en veeteelt. Rond 5300 voor 
Chr. strijken de eerste landbouwers in Nederland neer op 
de vruchtbare lössplateaus van Zuid-Limburg. Ze zijn 
afkomstig uit Midden-Europa. De bewoners maken voor 
het eerst in deze streken gebruik van aardewerk. Naar 
deze versierde potten worden ze in de archeologie dan 
ook vernoemd: Lineaire Bandkeramiekers. Het zal echter 
nog 2000 jaar duren voordat de rest van Nederland 
overgaat op de landbouw. Jagen, vissen en het 
verzamelen van noten en vruchten blijft voor de meeste 
mensen het belangrijkste middel van bestaan. Vondsten 
wijzen echter wel op contacten met deze vroege boeren 
in Limburg. 
Ergens tussen 4000 en 3000 voor Chr. strijken de eerste 
landbouwers neer op de dicht beboste dekzandruggen van 
zuidoost Brabant. De mensen gingen de natuur naar hun 
hand zetten en in plaats van rond te trekken, vestigde 
men zich op vaste locaties in meer standvaste 
boerderijen. Deze nederzettingen lagen in de buurt van 
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Fig. 3: Bandkeramische boerderij in aanbouw (Rijksmuseum van 
Oudheden Leiden). 

akkergronde~ op een gunstige afstand van het water. 
Voor het zaaien van gewassen werden de bossen op de 
hoger gelegen gronden gekapt en platgebrand om kleine 
akkertjes aan te kunnen leggen, waar gerst, tarwe, erwten 
en maan- en lijnzaad werd verbouwd. Het bemesten van 
een akker was echter nog niet bekend. Vandaar dat de 
opbrengst gering was en er regelmatig van terrein moest 
worden veranderd. Voor zijn voedselpakket bleef de boer 
dan ook aanvankelijk sterk afhankelijk van de jacht op 
wild en de visvangst. 
Rund en varken vormden de belangrijkste dieren van de 
veestapel, met daarnaast ook schapen en geiten. 
Runderen kunnen naast het leveren van vlees ook dienen 
als trekdier. Verder beseft men bijvoorbeeld ook dat het 
vee gemolken kan worden en dat met het wol van 
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schapen kleren gemaakt kunnen worden. Voor het eerst 
komen handgevormde potten van aardewerk voor, waarin 
ondermeer voorraden konden worden bewaard. In deze 
periode ontstaan waarschijnlijk ook sociale verschillen die 
tot uiting komen in luxe artikelen als grote gepolijste bijlen 
(die in Someren veelvuldig gevonden zijn), maar ook in het 
gebruik om doden in grafheuvels bij te zetten. 

Duidelijke aanwijzingen dat er in Someren aart landbouw 
werd gedaan ontbreken. In de buurt van de Boksenberg 
werden echter een aantal archeologische vondsten als 
vuurstenen werktuigen en maal- en klopstenen gevonden die 
dateren uit de tijd van 3000 jaar voor Christus en kunnen 
wijzen op een mogelijke Neolithische nederzetting. 

De Bronstijd (2100 tot 700 voor Chr.) 
De Bronstijd duurde in onze streken van ongeveer 2100 tot 
700 voor Christus. In deze periode treedt een aantal 
klimatologische veranderingen op waarbij een landklimaat 
wordt afgewisseld met een meer gematigd zeeklimaat. Grote 
bosgebieden worden gekapt voor de aanleg en uitbreiding 
van akkers. De introductie van het brons vindt rond 2100 
voor Chr. plaats als verbeterd materiaal voor het 
vervaardigen van wapens en werktuigen. Een delfstof die 
hier niet voorkomt. Bronzen bijlen en sieraden komen via 
uitwisselingsnetwerken in deze streken. terecht. Bronzen 
werktuigen hebben als voordeel boven stenen werktuigen dat 
ze in alle mogelijke vormen gegoten kunnen worden en niet 
zo snel stuk gaan. Bovendien kunnen de voorwerpen als ze 

15 



versleten zijn opnieuw wo:rden omgesmolten. Het bezit 
van bronzt:n werktuigen, wapens en s.ieraden verschafte de 
eigenaar aanzien en macht. Het bezit van wapens en 
sieraden was dan ook beslist nie:t voor iede:reen 
weggelegd.. Er ontstond voor het eerst sociale ongelijkheid 
in de samenleving, die temg te vinden is in de grafgiften 
en in de zogenaamde depotoffel's. Hierbij wordt:n vaak 
luxe :producten als bijlen en spel~rpunten als dankoffer aan 
de goden of de voorouders in be:ken of mo'erassen 
gedeponeerd. 

Fig. 4: Graft.euvel op het Philips-kampeerteITein, Someren. De witte 
cirkel geeft de plaats aan waar eens de kringgreppelliep 

Aanvankelijk worden de doden begra.ven. Geleidelijk 
wordt het c~chter de gewoonte het lichaam van de dode op 
een brandstapel te cmmeren. De: veraste resten worden 
verzameld in een urn. De overledenen worden in de 
Vroege en Midden Bronstijd in de nabijheid van de 
nederzetting bijgezet in familiegrafhe:uveh, waaromheen 
een krans van palen e:n1of c!en greppel of wal w()fdt 
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aangelegd. Rond 1100 voor Chr. krijgt evenwel ieder 
individu zijn eigen grafheuvel. De urnenvelden doen hun 
intrede. Deze grafvelden bevinden zich op de hogere 
gronden, waar de uitgestrekte heidevelden en esdekken 
liggen. Tot in de 20e eeuw blijven de grafheuvels nog goed 
zichtbaar. Het is daarom niet verwonderlijk dat de 
urnenvelden vaak al in de 1ge en het begin van de 20e 

eeuw ontdekt en leeggehaald werden. De grafdelvers uit 
die tijd verkochten de urnen door aan musea en 
verzamelaars. Dit heeft zich ook voorgedaan in 
Lungendonk te Lierop. We zien vaak dat de grafheuvels 
uit de Bronstijd en Uzertijd in een latere periode 
hergebruikt worden om doden in bij te zetten. In Someren 
zijn veel sporen bekend van grafheuvels daterend uit de 
Bronstijd. In het Philipsbos ten westen van de Kleine Aa 
bij de Rode Kruis bungalow zijn grafheuvels gevonden, 
evenals in Lungendonk. 

Het gemengde boerenbedrijf vormt, net als in het 
Neolithicum, de bestaansbasis voor de Bronstijdmensen. 
Gerst en emmertarwe zijn de belangrijkste 
cultuurgewassen. Daarnaast is een belangrijke rol 
weggelegd voor het rund, toen nog veel kleiner dan het 
huidige rund. Schaap, geit, varken en paard zijn van 
ondergeschikt belang. Het boerenerf bestaat uit een hoeve 
met enkele schuurtjes. De uit hout, vlechtwerk, leem en 
stro opgebouwde boerderijen zijn aanvankelijk meestal 
meer dan 25 meter lang en 6 meter breed. Ze zijn 
ingedeeld in een woon- en een staldeel, waarin 20 tot 30 
runderen kunnen staan. Tegen het einde van de Bronstijd 
worden de boerderijen kleiner. Meestal niet langer dan 
zo'n 15 meter. Misschien wordt het rund minder 
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belangrijk, ten voordele van het schaap en varken, dat 
minder stalling nodig heeft. 

De IJzertijd (700-50 voor Chr.) .. 
Rond 700 worden hier de eerste voorwerpen van ijZer 
geïntroduceerd. Al snel weten de bewoner~ zelf ijzer te 
winnen uit moeraserts dat gedolven wordt m de beekdalen 
en venige gebieden. Het voordeel van ijzeren voorwerpen 
is de hardheid van het materiaal. 
Uit deze periode weten we wat meer over het 
akkersysteem op de zandgronden, de zogenaam~e "celtic 
fields". Dit zijn raatvormige complexen van kleme 
omwalde akkers met afmetingen van ca. 40 x 40 meter. 
Op de braakliggende, uitgeputte akkertjes graasde het vee, 
waardoor de vruchtbaarheid van de bodem weer 

Fig. 5: Impressie van een IJzertijd nederzetting in de winter 
(prehistorisch dorp, Eindhoven) 
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geleidelijk op peil werd gebracht. Het vruchtbaar houden 
van de akkers was echter door een gebrek aan mest nog 
altijd problematisch, waardoor de akkers met de 
bijbehorende boerenerven nog regelmatig van locatie 
veranderden. De boerderijen waren nog altijd van hout, 
leem en stro met daaromheen een aantal voorraadschuren, 
opslagkuilen en erfscheidingen. Water werd uit de beek 
gehaald of geput uit een grote diepe kuil, waar men in kon 
lopen. 

Sommige lokale leiders zijn in staat luxe ijzeren objecten 
te bemachtigen, zoals een ijzeren zwaard of bronzen ketels 
uit Midden Europa. Bij hun dood krijgen ze deze vaak 
mee in hun graf Resten van dergelijke graven zijn ook in 
Someren gevonden. Twee opgerolde zwaarden, telkens 
met urn, zijn in de jaren 40 en 50 bij Kraayenstark en het 
Philips-kampeerterrein ontdekt, waarschijnlijk afkomstig 
uit grafheuvels. Hoe deze mensen aan dergelijke status 
objecten kwamen is niet duidelijk. We kunnen denken aan 
ruilhandel met goederen als huiden, vee, textiel, gezouten 
vis en vlees, maar eerder lijkt een uitwisseling in de 
ceremoniële sfeer hier van toepassing. 
Uit de IJzertijd is een aantal belangrijke vondsten bekend 
uit Someren. In het Philipsbos ten westen van de Kleine 
Aa zijn grafmonumenten uit de Late Brons- en Vroege 
IJzertijd gevonden. Ook bij Lungendonk te Lierop heeft 
men een urnenvelden uit de IJzertijd ontdekt. Aan de 
Bergdijk in Someren-Heide bestaan verder vermoedens 
voor de aanwezigheid van een IJzertij d nederzetting. 
Archeologisch onderzoek in Waterdael bracht een 
uitgebreid grafveld uit de IJzertijd met bijbehorende 
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nederzettingen uit de IJzertijd aan het licht. Men trof 
verschillende soorten grafmonumenten aan waaronder 
kringgreppels, langbedden en vierkante grafgreppels. Het 
archeologisch onderzoek in Waterdael heeft vooral veel 
informatie opgeleverd over de leefgewoonten in de 
IJzertijd. 

De Romeinse Tijd (ca. 50 voor Chr. - 450 na Chr.) 
Rond 50 voor Christus viel ons gebied in handen van de 
Romeinen. Voor het eerst worden deze streken vermeld 
in historische bronnen. Julius Caesar beschrijft de strijd 
die hij hier voert tegen de Eburonen, een opstandige stam 
uit deze contreien, die door de Romeinse troepen volledig 
in de pan worden gehakt. Rond de jaartelling woonden 
hier verschillende groepen, die leefden in een redelijk 
georganiseerde maatschappij van lokale leiders en 
stammen. Deze groepen worden opgenomen in het 
Romeinse Rijk en integreren langzaam in de nieuwe 
Romeinse maatschappij . Langzaam komt het gebied 
onder het Romeinse bestuur tot grote bloei. De 
Texuandri, zoals de bewoners van de Zuid Nederlandse 
en Noord Belgische zandgronden vanaf de eerste eeuw 
heten, worden administratief ingedeeld bij de Civitas 
Tungrorum, met het Belgische Tongeren als hoofdstad. 
Langs de Rijn worden forten aangelegd ter bescherming 
van de grens van het Romeinse Rijk. Achter de grens 
ontstaan steden en villae. Een villa is een uitgesterkt 
landbouwbedrijf dat van belang is voor de toelevering 
van levensmiddelen aan de Romeinse troepen aan de 
grens. De hoeve van zo'n boerderij bestond vaak uit een 
stenen gebouw met dakpannen, een verwarmingssysteem, 
een badruimte, beschilderde wanden, vensterglas en 
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mozaïekvloeren. Het dichtstbijzijnde voorbeeld van zo'n 
villa vinden we in Hoogeloon. De eigenaar was vaak een 
Romeinse gepensioneerde legionair of behoorde tot de 
lokale inheemse elite. De Romeinen introduceren hier een 
groot aantal technische innovaties waarbij gedacht kan 
worden aan gereedschappen, landbouwwerktuigen, 
dakpannen, waterleiding, glas, vloerverwarming, 
badhuizen en een uitgebreid wegennet. Deze nieuwe 
gereedschappen en gebruiksvoorwerpen dringen 
langzaam maar zeker ook door naar het platteland van 
Brabant. 
Het merendeel van de al bestaande inheemse 
nederzettingen behoudt echter zijn prehistorisch karakter 
waarbij akkerbouw en veeteelt de belangrijkste ' 
bestaansmiddelen zijn. De leefomstandigheden lijken 
echter wel gunstiger te worden door de betere 
landbouwtechnieken waardoor er waarschijnlijk meer 
productie van voedsel was. Verder werden boerderijen 
steeds meer plaatsgebonden en ontstaan er kleine 
nederzettingen. De uit hout opgetrokken boerderijen 
worden over het algemeen anders dan voorheen 
gefundeerd en ruimer ingedeeld, vaak met een zoldering. 
Verder doet het verdiepte stalgedeelte zijn intrede, 
waarbij de opgespaarde mest waarschijnlijk verspreid 
werd over het land. Ofhier daadwerkelijk de productie 
van de akkerbouw en veeteelt door steeg, is niet duidelijk. 
Vast staat wel dat het jaarlijkse overschot dat niet direct 
voor de eigen behoefte diende, op de markt verhandeld 
w~rd ~egen bijvoorbeeld gedraaid aardewerk uit Frankrijk, 
olIe UIt Spanje, zout uit de Noordzee. Zelfs muntgeld als 
betaalmiddel kwam binnen handbereik. 
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In heel Someren zijn vondsten uit de Romeinse tijd 
gedaan. Deze variëren van een hele nederzetting bij Sluis 
11 tot een kleine werkplaats bij Lierop tot een muntschat 
op de Somerense Heide. In Someren zijn verder tijdens de 
opgravingen van waterdael ook sporen aangetroffen van 
Romeinen. Het betreft hier een Romeinse soldaat die na 
zijn diensttijd van 25 jaar in Someren terecht kwam. Hij 
werd begraven op het erf van zijn boerderij met bijgiften 
als een kruikamfoor, mes, schaar, scheermes en gladius. 

fig. 6: Romeinse legionairs op pad 

Veel nederzettingen in deze streken worden in de loop 
van de derde eeuw opgegeven. De oorzaak hiervan wordt 
gezocht in de verzwakte defensie langs de Rijksgrens, 

. omdat veel Romeinse troepen van de grensverdediging 
worden ingezet bij de voortdurende interne machtsstrijd. 
Germaanse stammen van over de Rijn zien vaker kans 
deze contreien binnen te vallen. In 406 worden de forten 
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aan de Rijn definitief opgegeven, hetgeen een einde 
betekent van de Romeinse heerschappij in Nederland. 

De vroege Middeleeuwen (ca. 450 -1000 na Chr.) 
In de loop van de Sde en 6de eeuw verbreiden de van 
oorsprong Germaanse Franken zich over grote delen van 
het huidige Frankrijk en Duitsland. In de 4de eeuw 
vestigden zich hier de eerste Germaanse Franken, waarvan 
in Lierop sporen zijn teruggevonden. Van de 4de tot en met 
de 6de eeuw zijn de Brabantse zandgronden echter 
spaarzaam bewoond. Bewoningssporen zijn althans 
nauwelijks teruggevonden. Na 650 worden deze streken 
opgenomen in het Frankische rijk. Tussen 500 en 750 
wordt het Frankische rijk geregeerd door het 
Merovingische koningshuis. Na de Merovingers komt de 
macht in handen van de Karolingers. Onder Karel de 
Grote is rond 800 het Frankische rijk op het toppunt van 
zijn macht. Daarna wordt het rijk opgedeeld in een groot 
aantal vorstendommen. 
Op de zandgronden worden door de Frankische adel 
uitgestrekte domeingoederen gesticht. De inrichting van 
de domeinen gaat gepaard met grootschalige 
ontginningen. Grondbezit betekent macht. Niet iedereen 
heeft meer gelijke rechten op de bestaansbronnen. Er 
ontstaan allerlei afhankelijkheidsrelaties. De samenleving 
bestond naast de adel en de vrije boeren uit grote groepen 
horige boeren. Kenmerkend voor het middeleeuwse 
bestuur is het feodale leenstelsel. Dit betekende dat een 
groot deel van de landerijen van de heer in bruikleen 
werden gegeven aan zijn leenmannen. Deze horigen 
moesten daarvoor in de plaats het land bewerken en 
producten en diensten leveren aan de leenheer. 

23 



Het hiervoor genoemde proces gaat hand in hand met de 
kerstening van de bevolking. De Franken begroeven hun 
doden aanvankelijk in zogenaamde rijengrafvelden. 
Cremeren kwam bijna niet meer voor. In het graf kregen 
de doden allerlei voorwerpen mee als wapens, sieraden 
en voedsel. In de loop der eeuwen drong het Christendom 
door in het Frankische rijk. Vaak werden er op de 
domeinen kloosters of kerken gesticht door schenkingen 
van adellijke eigendommen. Vanaf die tijd werden de 
doden begraven in gewijde grond in en rondom de kerk 
zonder noemenswaardige bij giften. 

Fig. 7: Ploegen, eggen en zaaien van een akker (naar Bloemers 1991) 

De veestapel bestond uit runderen, varkens, schapen, 
geiten, kippen en tamme ganzen. Het vee werd naar de 
vochtige en grasrijke beekdalen gedreven. Varkens 
kregen hun voer op het erf Schapen werden gehoed op 
de heide. De akkers lagen op de hogere gronden, waar 
rogge, gerst, haver en vlas werd verbouwd. Na enkele 
jaren graan verbouwd te hebben, kwam de akker een jaar 
braak te liggen. Het onkruid dat er groeide en de 
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herfstbladeren zorgden voor enige bemesting, zodat de 
vruchtbaarheid van de akkers herstelde. 

Aan de Witvrouwenbergweg werden in 1990 de resten 
gevonden.va~ diverse boerderij erven met waterputten uit 
de MerovmgIsche en Karolingische periode. 

De volle Middeleeuwen (ca. 1000 -1300 na Chr.) . 
In de volle Middeleeuwen zien we dat beheerders van de 
domeinen, veelal in handen van abdijen, goederen en 
rechten toe-eigenen. Deze heerlijke rechten (zoals 
rec~tspraak, cijnsheffing, kerk- en molenrecht), vormen de 
baSIS voor de lokale machtsuitoefening. Het onderscheid 
tussen lijfeigenen, horigen en vrijen vervaagt omdat ook 
de ~en met eigen landerijen onderworpen zijn aan de 
heerlIjke rechten en belastingen. Vrije goederen worden 
dan ook steeds vaker aan de lokale heer afgestaan om 
deze in leen (cijnsgoed) terug te nemen. Kenmerk~nd voor 
deze periode zijn de nieuwe ontginningen van land op 
initiatief van de lokale heren. Zulke 
~~tginningsboerderijen uit de volle Middeleeuwen zijn 
tIjdens de opgravingen in Waterdael in Someren 
veelvuldig aangetroffen. 
Vanaf de 13

de 
eeuw behoort Someren tot het Hertogdom 

Brab~t. .Sommige plaatsten krijgen van de Hertog stads
en vrIjheIdsrechten zoals Eindhoven en St. Oedenrode, en 
later ook Helmond en Someren. De macht van de lokale 
e~ite wordt zo ondermijnd. De boeren worden praktisch 
eIgenaar van de grond. Het overschot aan landbouwpro
ducten dat niet voor eigen gebruik dient, kan worden 
afgezet op de markten in de steden. Archeologisch zien we 
dat de oude nederzettingsgebieden op de hogere 
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zandgronden worden verlaten. De bewoning verschuift naar de wat 
lagere delen in het landschap, op de plaatsen waar de huidige dorpen 
liggen. De hogere gronden worden volledig in gebruik genomen als 
landbouwgrond. Na de 13de eeuw wordt een nieuwe vorm van . 
bemesting ge-introduceerd: de plaggenbemesting. Eeuwenlang 
worden de akkers opgehoogd met een mengsel van heide- en 
grasplaggen, vermengd met de mest uit de potstal. Bewoningssporen 
van vóór 1300 komen geleidelijk onder een dik pakket humusrijke 
grond te liggen. 

Fig. 8: Het ontstaan van grondsporen. 
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1301 SOMEREN ZELFBESTUUR 2001 
HERTOG JAN EN DE 7 SCHEPENEN 

Fig. 9: Begin van de akte, waarbij Hertog Jan II van Brabant de 
schepenbank van Someren instelt (2 juli 1301). 

Wij, Johan, door Gods gratie hertog van Lotharingen, 
Brabant en Limburg maken bekend, dat wij onze 
inwoners van Someren toestaan dat zij ten eeuwigen 
dagen zeven schepenen in Someren zullen hebben .... 

In 1301 schrijft de klerk van hertog Jan II van Brabant met 
zijn ganzenveer dit voor Someren belangrijke recht op een 
perkamenten vel. Op de zondag na Sint Peter en Paulusdag 
(2 juli) 1301 bekrachtigt de Brabantse hertog te Brussel de 
akte met zijn zegel. 
Dit is het begin van zelfbestuur voor Someren, want één 
van de belangrijke taken van de schepenen is het besturen 
van' het dorp. Daarnaast zijn de schepenen ook de 
plaatselijke rechters. In de dingbank beslissen de zeven 
schepenen over geschillen van Somerense burgers. Ook 
hebben ze het druk met allerlei werkzaamheden die nu 
door een notaris worden uitgevoerd, zoals het opmaken 
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van testamenten en het passeren van verkoopakten. De 
schepenen worden gekozen uit de eigen mannelijke 
inwoners. Ook Lierop heeft tot 1811 een eigen college 
van zeven schepenen. 
Ongeveer vijf eeuwen heeft de schepenbank zo in 
Someren gefunctioneerd. Aan het einde van de 18

e 
eeuw 

komen er door de Franse overheersing veranderingen. 
Het dorpsbestuur komt in handen van de maire 
(burgemeester), assessoren (wethouders) en de 
gemeenteraad; de rechtspraak wordt de taak van 
onafhankelijke rechters en het opmaken van allerhande 
akten wordt toebedeeld aan de notaris. Vanaf 1811 
kennen we geen Somerense schepenen meer, maar het in 
1301 ingestelde zelfbestuur leeft nog steeds voort via de 
Somerense gemeenteraad. 

ZUMMERENNAARSCHOOL 

Al in de Middeleeuwen krijgen de Zummerse kinderen 
les en wel van de plaatselijke geestelijke. Het onderwijs 
is van hoog niveau, gezien het aantal Somerense priesters 
in die tijd, dat belangrijke functies uitoefent. De oudst 
bekende schoolmeester is Peter Hendriks Martens van 
Zoemeren. Hij leefde in de 15

e 
eeuw. 

Uit de 16e eeuw is bekend dat het schooltje op het kerk
hof bij de kerk stond. De koster is veelal de schoolmees
ter zoals Gerard van Heeze. Hij is in 1576 koster en , 
schoolmeester van Lierop. 
In 1648 komt er een grote omwenteling. Was voordien 
het katholieke geloof hier de enige religie, als resultaat 
van de Tachtigjarige Oorlog wordt in 1648 de gerefor
meerde religie de enige, ware godsdienst. Vanuit Den 
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Haag worden in Someren en Lierop protestantse school
meesters aangesteld. Zij nemen de schooltjes en school
meesterswoningen over. Het is het begin van het open
baar onderwijs, ook al heeft het een sterk gereformeerde 
inslag. 

Fig. 10: De vroegere dorpsschool. 

In 1795 begint de katholieke Willem Engelen op Einde
schoot een privé-school. In 1832 gaan hier 160 kinderen 
naar toe, tegenover 50 naar de school in Someren-dorp. De 
privéschool wordt in 1850 een officiële bijzondere school. 
Na bijna 150 jaar, in 1796, wordt te Lierop officieel weer 
een katholieke schoolmeester benoemd. Hij geeft les in de 
school bij het Lieropse raadhuisje in de Hoolstraat. 
Someren moet nog tot 1836 wachten, voordat het weer 
officieel een katholieke schoolmeester heeft. 
Het is in het winterseizoen in de scholen drukker met 
kinderen dan in het zomerseizoen, omdat er in de zomer 
veel thuis op het veld meegeholpen moet worden. In de 
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17e eeuw gaan er 60 tot 80 kinderen naar de Somerense 
school in de 1ge eeuw 50 tot 156. 
In de ige en 20e eeuw vinden er weer belangrijke veran
deringen plaats op onderwijsgebied in Someren en Lierop. 
De groei van de bevolking vereist meer en nieu~~, 
grotere scholen en hulponderwijzers- en ondefWlJ
zeressen worden aangesteld. Van grote invloed is de 
vestiging van zusterkloosters, omdat de zusters ook 
onderwijs verzorgen, voornamelijk voor meisjes en 
kleuters. De zusters franciscanessen starten in 1870 met 
een bijzondere, katholieke meisjesschool in Someren
dorp. Hieraan is tevens een bewaarschool voor kleuters 
verbonden. De franciscanessen stichten in 1931 ook een 
meisjes- en bewaarschool op het Eind. Lierop heeft 20 
jaar daarvoor een katholieke meisjesschool en be~aar
school gekregen. De Zusters van Steijlleren de Lleropse 
kinderen taal, rekenen etc. Datzelfde jaar start te Lierop 
ook de Landbouwhuishoudschool met pensionaat voor 
boerenmeisjes uit heel Nederland. .. 
De Lager-Onderwijswet van 1920 maakt het mogelyk om 
de openbare scholen, die in hoofdzaak bezocht worden 
door katholieke kinderen, om te zetten in bijzondere 
scholen. In 1921 gebeurt dit te Lierop. De kinderen, 
meesters en juffen blijven dezelfde. Ze starten de bijzon
dere Rooms-Katholieke scholen in een nieuw gebouw~ 
twee scholen onder één dak, één voor meisjes en één voor 
jongens. Het duurt tot 1931, voordat de openbare schol~n 
te Someren-dorp en te Someren-Eind worden omgezet In 

bijzondere Rooms-Katholieke scholen. Door de opheffing 
van de openbare scholen in Someren moeten de 
protestantse kinderen naar een katholieke school of naar 
de openbare school in Asten, totdat in 1947 een 
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protestants-christelijke school wordt gesticht. In de 
nieuwe kern Someren-Heide wordt in 1932 een bij
zondere Rooms-Katholieke school opgericht. Door de 
sterke bevolkingsgroei in de 20e eeuw groeit ook het 
aantal bijzondere katholieke scholen. In 1990 krijgt 
Someren weer een openbare school. 
De verhoging van de leerplichtige leeftijd vraagt ook om 
scholen voor vervolgonderwijs. Naast de Landbouwhuis
houdschool te Lierop zijn daar in Someren de (M.) UL. 0. 
(later MAVO), de Ambachtsschool (later L.T.S.), de 
Huishoudschool (later LHNO) en de Landbouwschool 
voorbeelden van. In het gebouw van de laatstgenoemde is 
nu de Openbare Bibliotheek gevestigd, waar deze ten
toonstelling is ingericht. Het voortgezet onderwijs in 
Someren wordt nu door het Varendonckcollege verzorgd; 
vanaf het schooljaar 2001-2002 in het jongste schoolge
bouw van Someren. 

OH OH OORLOG 

De gehele geschiedenis door hebben oorlogen hun tol 
geëist, ook van de Zummerse mens. Het zelfbestuur is er 
na 1301 menig keer door in de knel gekomen en in de 
Tweede Wereldoorlog zelfs buitenspel gezet. 
In de eerste helft van de 16e eeuw lijdt de Somerense 
bevolking onder de plunderingen en brandschattingen van 
de troepen van de hertog van Gelre. Hierdoor komt een 
einde aan een lange periode van economische bloei. 
Hierna is het niet lang rustig. Al in de beginperiode van 
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) komt de Some
rense bevoliing weer in aanraking met het brute solda-
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tenvolk. Opnieuw wordt er geplunderd, vernield en 
gebrandschat. Vooraanstaande Somerenaren zijn in 
garnizoensteden gegijzeld. Zo zit Willem Loomans 105 
dagen in het gevang in Roermond, omdat Someren de 
vorderingen door de legertroepen niet kan opbrengen. 
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Fig. 11 : Een 16e eeuwse veldslag. 

Voor het recht op een eigen schepenbank moest Someren 
vanaf 1301 jaarlijks aan de Brabantse hertog een bepaald 
bedrag betalen. In de loop van de Tachtigjarige Oorlog is 
het dorp zo verarmd door de brandschattingen, plunde
ringen, vernielingen en doortrekkende legertroepen, dat 
het zwaar valt om die jaarlijkse betaling te voldoen. De 
Raad van State, die de rol van de hertog heeft overge
nomen, verleent echter na 1648 geen kwijtschelding. 
Someren zit dan met een schuldenlast van 100.000 
gulden. 
In 1672 valt het Franse leger de Nederlanden binnen. 
Voor Someren en Lierop herhaalt zich de geschiedenis. 
Meerdere maanden moet het dorp 523 gulden en enkele 
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runderen aan de Fransen leveren. Regelmatig moeten 
karren vol brood en voer naar de Staatse en Franse troepen 
gebracht worden. Deze Hollandse Oorlog duurt tot 1678. 
Tien jaar later zijn de Fransen weer hier met eenzelfde 
ellende; het is de Negenjarige Oorlog (1688-1697). 
Zummersen zijn wekenlang van huis, omdat ze als pio-nier 
of voerman met de troepen mee moeten, zoals Wal-raven 
Jansen uit Slieven en Jan van de Moosdijk uit Schoot. 
De ene oorlogsellende volgt op de andere: de Spaanse 
Successieoorlog (1702-1713), de Oostenrijkse Succes
sieoorlog (1740-1748), de Franse Tijd (1793-1814) en de 
Belgische Opstand (1830-1839). Hoe deze oorlogen in
dringen in het leven van de Zummerse mens is uitvoerig 
beschreven door Jean Coenen in Hertog Jan en de Zum
merse mens. 
Een zwarte bladzijde, die nog bij eenieder in herinnering 
is, is de periode van de Tweede Wereldoorlog. Voor 
Someren is dit van 10 mei 1940 tot in september 1944. 
Vanwege de ontwikkeling van het militaire materieel heeft 
deze oorlog een heel ander karakter dan alle voorgaande. 
De ellende voor de Somerense bevolking is echter 
vergelijkbaar. De slachtoffers die deze oorlog eist, liggen 
nog vers in het geheugen. Elk oorlogsslachtoffer is er één 
te veel. 
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DE DONK 

"Uit de nog voorhanden, met grachten omgevene 
plaatsen, blijkt, dat hier [te Someren] vroeger zeven 
kasteelen of adellijke huizen gestaan hebben, wel~e thans 
geheel zijn afgebroken en waarvan niets dan eemg 
steengruis overig is. Zij waren geheeten: Vladraken, den 
Edelenburg, de Woifsnest, de Witvrouwenberg, de .D?,nk, 
de Grimberg en een, waarvan de naam onbekend IS. 

Fig. 12: Maquette van De Donk (J. Verkroost en A. Smulders, 2001). 

In 1841 verstrekt burgemeester Verhoijsen.~eze ge~e
vens aan A.J. van der Aa voor diens Aardrijkskundig 
woordenboek der Nederlanden. Hier ziet u een maquette 
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van één van die zeven kasteeltjes of adellijke huizen, 
genaamd de Donk. De maquette is gemaakt door J. 
Verkroost en A. Smulders, leden van heemkundekring De 
Vonder, aan de hand van de enige bekende afbeelding van 
de Donk. 
Een donk is een natuurlijke verhoging in het landschap, 
een zandrug. Vanwege de hoge, droge ligging is zo'n plek 
uitstekend geschikt voor bewoning. De oudste vermelding 
van de Donk betreft 1381. Ter Donc is dan in handen van 
Wilhelmus van Stakenborch, een lid van één van de 
belangrijkste Somerense families in die tijd. Door 
huwelijk komt de Donk bij een andere belangrijke 
Somerense familie, de Van Kessels. Zij zijn tot het midden 
van de 16e eeuw eigenaar. Daarna gaat de Donk 
meermalen in andere handen over. 
Begin 18e eeuw wordt de Donk gekocht door Peter Guns 
uit Maarheeze. Hij is de schoonvader van Joseph Petit, die 
een klokkengieterij op de Donk sticht. Zoon Alexius Petit 
zet er de klokkengieterij yoort en sticht er in 1765 ook een 
bierbrouwerij. In 1777 gaat hij failliet en een jaar later 
wordt de Donk verkocht aan de gebroeders Van Rooij, die 
de brouwerij met herberg voortzetten. In 1802 brandt het 
huis af, wat waarschijnlijk het einde van de Donk inluidt. 
Wat er nog rest aan bijgebouwen is in 1815 verkocht aan 
dominee Kremer. Vermoedelijk zijn deze bijgebouwen 
vóór 1841 gesloopt, want uit de informatie voor het 
Aardrijkskundig woordenboek van Van der Aa blijkt, dat 
er te Someren in 1841 geen enkel kasteel of adellijk huis 
meer bestaat. 
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HOEVEN, ADELLIJKl8: H1JIZ:EN, 
K~STEEI/T .ll:S, l\IOLENS, KERKEN ]~N 

KA]~ELLEN 

Fi~. 13: De ldiddeleeuw'se kerk van Sl)~erell (tekening Hendrik 
Verhees, 1802). 

Op drie grote kaarten van het huidige Someren zijn ~e 
veelal uit de Middeleeuwen daterend,~ hoeven, adellijke 
huizen, kasteeltjes, molem" kerken en kapellen gesitu
eerd. Er is een kaart met d,~ situatie in de Late ]lfidde.l
eeuwen één me:t de situatie in d.e Uf eeuwen één met de 
situatie in de 20e eeuw. Veel van dez(~ gebouwen zijn in de: 
afgelopen eeuwen verdwenen. Een aantal hoeven staat nog 
op de: oude hof plaats, zoals de hoeven op ~~oo~8el en . 
Boomen. De ge:;chiedenis van elk gebouw IS Ul1gebre:ld 
beschreven dom Jean Coenen in Hertog Jan en de Zum
merse mens, waarin '10k deze kaarten zijn opgenomen. 
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D~ grootste hoeven zijn van de abdij van Postel (P); zes te 
Llerop en vier te Someren. Een aantal is in handen van 
belangrijke adellijke families, zoals de Van Kessels en de 
Van Stakenborchen. 
In elke hoeve was wel een schouw, zoals er op de ten
toonstelling één staat opgesteld. En bij elk gebouw was 
eeuwenlang een waterput, van plaggen of tutf met een 
houten putmik. 

kasteeltjes en adellijke huizen 
de Donk 
de Edelenborg 
de Grimburg 
Witvrouwenberg 
Wolfsnest 
het Slotje van Lierop/Stipdonk (P) 

kerken en kapellen 
kapel op Hersel 
Middeleeuwse kerk Lierop 
oude kerken van Someren 
schuurkerk Lierop 
schuurkerk Someren 
grenskerk 
koepelkerk Lierop 
huidige kerken Someren 

molens 
de watermolen van Stipdonk (P) 
de watermolen op Vlerken (P) 
de windmolen van Someren (P) 
de standerdmolen aan de Posteistraat 
de molen aan de Kerkstraat 
de beltmolen aan de Breestraat 
de beltmolen van Lierop 
rosoliemolens 
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hoeven te Someren 
Alpen 
ten Bossche 
in de Buss 
ter Camp 
Clotshoeve 
Groot Eckerbroeck (P) 
Klein Eckerbroeck (P) 
Eindhouts 
ter Gheester 
de Hemel 
ter Heyden 
ter Hoeven 
ter Hofstad (P) 
Houtbroeck 
Hoyse hoeve 
Lijndouwen 
de hoeve van Masereel 
ten Rode (P) 
op Schoot 
Slieven 
ter Strathen 
Vaarsche hoef 
Varsel [VerscherlBeerschot] 
Vlerken [Vladeracken] 
het Voortken 
Zantvoort 
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hoeven te Lierop 
Achterbroek 
ten Berge (P) 
ten Boomen (P) 
ter Eycken 
ten Eynde (P) 
Hersel 
de Heytraeck 
ter Hofstad (P) 
ten Hoven [Hoeven] 
Kerkenhuis 
de Kreyenstart 
Moorsel (P) 
Oeyenbraak 
ten Ottersdijck 
de Schouw 
Stipdonk (P) 
Werdingen 



SOMEREN IN 1832 

,., 
jf" 

In 1832 is in Nederland het kadaster ingevoerd. Elke 
gemeente is in een aantal secties ingedeeld., die met een 
letter worden aangeduid. Elk perceel van een sectie krijgt 
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een nummer, te beginnen met 1. De gegevens van een 
perceel, zoals de kadastrale aanduiding en de oppervlakte, 
worden per eigenaar in de kadastrale leggers 
geregistreerd. De gehele gemeente wordt in kaart 
gebracht, de minuutplans ofwel de kadasterkaarten. Per 
sectie zijn er meerdere kaartbladen. Elk perceel, elk 
gebouw, elke weg etc. staan op de kaarten getekend met 
vermelding van het nummer. Het kadaster bestaat nog 
steeds. Via de kadastrale leggers en de kadasterkaarten is 
de geschiedenis van een perceel of gebouw van nu tot 
1832 terug na te gaan. 
Ook de situatie vóór 1832 is na te gaan via archief
onderzoek. De maatboeken, belastingregisters (verpon
dingskohieren) en cijnsregisters zijn hiervoor geschikte 
bronnen. Dit onderzoek is in vergelijking met het 
kadastraal onderzoek gecompliceerder, vanwege het 
ontbreken van kaarten. Het zelf maken van die kaarten op 
basis van de jongere kadasterkaarten maakt dit onder
zoek wel boeiend. Werkgroepen van heemkundekring De 
Vonder houden zich hiermee bezig. 
De kadasterkaarten zijn de eerste betrouwbare, exacte 
kaarten van Someren en Lierop. In de selectie die op de 
tentoonstelling te zien is, zien we de situatie in Someren 
en Lierop in 1832. De wegen zijn aangegeven in grijs, de 
gebouwen in rood en water in blauw. 
Te zien zijn de kaarten: 
Someren 
Sectie A 
Sectie B 
Sectie C 
Sectie E 
Sectie F 

bladen 1 en 2 
blad 2 
blad 2 
blad 2 
blad 2 
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Slieven 
het dorp 
het Eind 
de Ruiter 
Varsel 



Lierop 
Sectie B 
SectieD 

blad 2 
bladen 2 en 3 

het dorp 
Winkelstraat 

DE ZUMMERSE MENS 

Someren en Lierop hebben veel archief nagelaten, waar-van 
die van de gemeenten beheerd worden door het 
Streekarchivariaat Peelland aan de Martinetstraat 2 te 
Deurne. Door eenieder zijn die archieven kosteloos te 
raadplegen. De gegevens gaan terug tot in de 14e eeuw, 
zoals de akte van 2 juli 1301, waarbij de hertog van Brabant 
de schepenbank instelt. 
De Zummerse mens duikt in veel archiefstukken op: in de 
doop-, trouw- en begraafboeken (DTB), in de registers van 
de Burgerlijke Stand, in de bevolkingsregisters, in de 
belastingregeisters, in de armenlijsten, in de militaire 
registers, in de oud-rechterlijke archieven, in de notariële 
archieven, etcetera; te veel om op te noemen. Met allerlei 
andere historische gegevens zijn leuke familiegeschiede
nissen te reconstrueren. 
Om dat te vergemakkelijken worden er met behulp van de 
computer zoeksystemen gemaakt. Met gericht vragen komt 
er zo een lijst met persoonsgegevens van een bepaalde 
familie op het scherm of uit de printer. Het inbrengen van de 
talrijke gegevens is monnikenwerk. Zo is er door 
vrijwilligers (ook uit Someren) enkele jaren gewerkt om de 
gegevens uit de doop-, trouw- en begraajboeken van 
Someren en Lierop in te voeren. Het resultaat mag er zijn. 
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Fig. 15 : Akte van ondertrouw voor de schepenen van Someren van 
Joost Dirk Meeus en Petemel Jan Dirk Leenen (23 oktober 
1745). 
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Vanaf 1558 worden door de Rooms-Katholieke parochies 
verplicht de dopen en de huwelijke geregistreerd. Ook de 
overlijdens en begravingen zijn door de pastoor en de 
koster in lijsten bijgehouden. De huwelijken zijn ook ge
registreerd door de schepenen (de burgerlijke overheid) 
in de trouwboeken. Ook de predikanten hielden een 
persoonsregistratie van hun gemeenten bij. Deze doop-, 
trouw- en begraafboeken zijn de voorlopers van de 
Burgerlijke Stand, die vanaf 1811 wordt bijgehouden. 
Zowel de kerkelijke als de burgerlijke persoonsregistratie 
bestaan nog steeds. 
Op de computer zijn via het Studiezaal Informatie 
Systeem (SIS) van het Streekarchivariaat Peelland de 
doop-, trouw- en begraafboeken van Someren en Lierop 
te raadplegen. Veel bekende namen kunnen te voorschijn 
worden getoverd. Deze bekende Zummersen komen ook 
volop aan bod in Hertog Jan en de Zummerse mens van 
Jean Coenen. 
Voorbeelden van deze Zummersen zijn: Bakermans, 
Bollen, van de Boomen, van Brussel, de Bruyn, 
Bruystens, van Bussel, Deenen, van Deursen, van Doren, 
van Duppen, van Eyk, van den Eynde, Hogaerts, 
Hurkmans, van Kessel, Kusters, Loomans, Maas, van 
Moorse!, van Otterdijk, Roymans, Smits, Smulders, 
Verberne, Verdonschot, Verdijsseldonk, Verhees, 
Verhoysen, Verschuren, Vlemmings, van de Warenborg, 
Wijnen en Wijlaars. 
De persoonsgegevens uit de doop-, trouw- en begraaf
boeken van Someren beslaan de periode 1650-1810, die 
van Lierop 1664-1812. 

[Ook andere persoonsgegevens van Zummersen en van omliggende plaatsen zijn via 
SIS te zoeken. Zie het overzicht en de handleiding.] 
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GEMENE GRONDEN, GEMENE BUREN 

Fig. 16: De scheper met zijn schapen op de gemeente. 

Het grote gebied rond de bewoningskernen Someren en 
Lierop bestaat in de Middeleeuwen uit woeste grond van 
verschillend karakter: heide, moeras, bossen, vennen, 
grasvelden e.d. Deze gronden zijn erg belangrijk voor de 
inwoners van Someren en Lierop. Daar kunnen de 
beesten, zoals koeien en schapen, grazen~ er kan turf 
worden gewonnen en ook heideplaggen, heidestroosel en 
zand~ er wordt gevist en de bijenkorven krijgen er een .. 
plaatsje. De inwoners gebruiken de gronden gezamenhJk. 
Vanwege dat gemeenschappelijk gebruik ofwel de 
gemeenschappelijke rechten die de dorpsbewoners 
hebben, worden die gronden aangeduid als gemene 
gronden of gemeente. Het gebruiksrecht wordt in de 
Middeleeuwen geregeld in oorkonden en dorpsregle-
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menten. De Somerenaren hebben het gebruiksrecht 
gekregen van de hertog van Brabant (2 juli 1301) en van 
de koster van het St. Lambertuskapittel van Luik (1327). 
Die van Lierop hebben het in 1328 van de hertog van 
Brabant gekregen. 
De dorpsreglementen regelen hoe de inwoners de gemene 
gronden mogen gebruiken (de keuren). Op overtredingen 
staan boetes (de breuken). Inwoners van andere plaatsen 
mogen in principe de Somerense en Lieropse gemene 
gronden niet gebruiken. Dat gebeurt toch met zeer grote 
regelmaat, met (langdurige) processen en vechtpartijen als 
gevolg. Ook overtredingen door eigen inwoners komen 
voor. 
Elk dorp heeft zijn gemene gronden. De grenzen zijn 
globaal bepaald; van grenspaal tot grenspaal. Soms zijn de 
grenspalen elementen in de natuur en het landschap, zoals 
een kenmerkende boom of een heuvel. De 
Hoenderboompaal is zo'n grenspaal. Omdat de grens 
tussen de gemene gronden van twee dorpen doorgaans niet 
is afgesloten door een hek of een palissade, komt het nogal 
eens voor dat er beesten uit de buurgemeente een hapje 
komen eten in Someren of dat inwoners uit de 
buurgemeente er turf of plaggen komen stelen. Dit leidt tot 
agressieve conflicten, met name tussen Someren en Weert 
en Nederweert. Hier volgen enkele voorbeelden van 
dergelijke conflicten. 

[Uit Hertog Jan en de Zummerse mens van Jean Coenen] 

Op 20 augustus 1547 kwam een menigte uit Weert en 
Nederweert nog voor zonsopgang naar de 
gemeenschappelijke gronden van Someren. Zij waren 
voorzien van geweren, werpbijlen en andere gevaarlijke 
wapens. Zij namen de paarden, karren en kleren af van 
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de inwoners van Someren, die in de heide aan het werk 
waren. Zelf voerden zij paarden en karren mee, waarmee 
zij de turf en heide konden opladen. Gedurende negen 
dagen werd de heide van Someren door hen afgemaaid en 
op het grondgebied van Nederweert en Weert op grote 
hopen opgestapeld of met paard en kar naar hun 
woningen afgevoerd. Toen twee afgevaardigden van 
Someren wilden onderhandelen, werd de één bijna 
verdronken in een turfPut en de ander kreeg een flink pak 
slaag. De dorpsbestuurders van Someren hadden 
inmiddels een brief over deze kwestie gestuurd naar 
landvoogdes Maria van Hongarije. Een bode van de 
landvoogdes ging naar de gemeenschappelijke gronden 
van Someren met de opdracht om namen te verzamelen 
van personen uit Nederweert en Weert die zich aan de 
misbruiken schuldig maakten. Zijn komst maakte geen 
indruk op de overtreders, in tegendeel, zij dreigden hem 
op een riek te prikken of hem dood te slaan. 

[Uit Hertog Jan en de Zummerse mens van Jean Coenen) 

Tonis Symons, ondervorster van Someren, had omstreeks 
1601 een kudde schapen van Nederweertenaren naar 
Someren gedreven om die te schutten. Hij was gevolgd 
door de herders, die hem vervolgens enige ribben stuk 
sloegen en hem half dood in de heide lieten liggen. Hij had 
het uiteindelijk overleefd, maar hij was voor de rest van 
zijn leven kreupel. 

[Uit Hertog Jan en de Zummerse mens van Jean Coenen) 

In het najaar van 1644 werd door de Nederweertenaren 
de hei op Somerens grondgebied gemaaid en werden 'over 
de duysent karren daervan ' naar Nederweert gebracht. De 
schutter van Someren kon niet tegen deze 
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overmacht op. In januari 1645 waren dagelijks nog 
tenminste 12 man uit Nederweert in de heide van Someren 
te vinden. Er viel zelfs een dode aan Somerense kant en 
kort daarna vond een gevecht plaats tussen de schutter 
van Someren en zijn assistent met enkele heidemaaiers uit 
Nederweert, waarbij met zeisen werd gezwaaid. Hierbij 
raakte een inwoner uit Nederweert zijn hand kwijt. 

In de loop van de eeuwen is het grootste gedeelte van de 
g~mene gronden geprivatiseerd en omgezet in woonge
bIed, bossen., akkers en weilanden. De Lieropse en 
Strabrechtse Heide is een overblijfsel van de gemene 
gronden en komt qua uiterlijk (onder andere de wijds
heid) het meest overeen met de gemene gronden van 
eeuwen geleden. 

VAN GEMENE, WOESTE GRONDEN NAAR 
AKKER EN WEILAND 

Eeuwenlang bepalen de gemene gronden als woeste grond 
het Somerense landschap. De oppervlakte akker-land is 
lang erg gering. In de eerste vijf eeuwen na het verkrijgen 
van de gebruiksrechten in de 14e eeuw wordt slechts een 
klein gedeelte van de gemeenschappelijke gronden 
verkocht aan particulieren. Zo is bij de Wielput (nu 
Someren-Eind) in 1522 en 1523 heidegrond omgezet in 
~ers, waarbij enkele boerderijen worden gebouwd. De 
tl.~n hoeven van de abdij van Postel in Someren en Lierop 
ZIJn de grootste ontginners en ontwikkelen zich daardoor 
tot grootgrondbezitters. 
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In de 1 r eeuw krijgt het dorpsbestuur van hogerhand 
diverse keren toestemming om ruim 100 bunder van de 
gemene gronden voor ontginning te verkopen. Er wordt 
echter niets ontgonnen. Sterker nog, bestaande akkers 
blijven braak liggen, alhoewel de meeste inwoners boer 
zijn. Het merendeel heeft minder dan een hectare 
akkerland. 
Aan het eind van de 18e eeuw komt er een omslag, In 1791 
wordt zowel te Someren als te Lierop veel woeste grond 
verkocht om ontgonnen te worden. In die tijd wordt er ook 
gezocht naar nieuwe technieken om woeste grond in 
cultuur te kunnen brengen. Na 1791 wordenjaarlijks 
percelen van de gemene gronden verkocht en ontgonnen. 
In 1808 is er te Someren zo'n 650 ha akkerland tegenover 
bijna 4.000 ha woeste grond. In 1879 is de oppervlakte 
woeste grond ruim 3.400 ha. 

Fig. 17: Ontginner en boer te Someren-Heide (1930). 
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eeuw is de eeuw van de grote veranderingen, ook 
l~ he~ .landschap e~ .in de landbouw. De kunstmest speelt 
hierbIj ee~. bel~gnJke rol. De gemeenschappelijke 
gronden ZIJn met meer nodig voor de mestproductie. Het 
gro~tste. gedeelte van de gemeente wordt geprivatiseerd tot 
particulIere akkers en weilanden. Een deel van de 
heid~ge?ieden word~ omgezet in bossen. Te Lierop is de 
ontgInrungsdrang mInder groot dan te Someren. Hieraan is 
nu een groot natuurgebied als de Lieropse en Strabrechtse 
Heide te danken. 
Naast de totale verandering van het landschap is het 
ontstaan van de dorpskernen Someren-Eind (eind 1ge 

eeuw) en Someren-Heide (vanaf 1920) een gevolg van de 
grootschalige ontginningen. 
Kaarten laten mooi de ontwikkeling zien van gemene, 
woeste gronden naar particuliere cultuurgrond. In 1795 is 
het buitengebied een grootschalig, aaneengesloten 
gemeenschappelijk terrein; in de 20e eeuw is het een 
lappendeken van particuliere akkers en weilanden. 
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