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Heemkundekring "De Vonder" stelt zich tot doel:
Mensen die belangstelling hebben voor de eigen woonomgeving
met elkaar in contact te brengen. Deze doelstelling resulteert onder
andere in de volgende activiteiten:
Lezingen en excursies
Heemkundige bibliotheek
Werk en studiegroepen
Verzamelen van heemkundige foto's, documenten e.d.
Archeologisch en historisch onderzoek over Asten en Someren.
Uitgave van het blad "De Vonder"
Behoud van cultuur en monumenten.
"De Vonder" is het periodiek van de Heemkundekring AstenSomeren. Het is een blad van en voor de leden van "De Vonder".
De redactie stelt een actieve bijdrage van leden, maar ook van nietleden, dan ook zeer op prijs.
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HET BRANDREGLEMENT VAN DE
GEMEENTE SOMEREN UIT 1754.
Het bestrijden van brand was vroeger de plicht van de buren. Stond
het dak van een huis in brand, wat meestal het geval was met stro
of riet, dan werd dit stro c.q. riet met brandhaken van het dak
getrokken. De brandhaak was dus eigenlijk een sloopmiddel. Het
diende tevens om belendende percelen te isoleren van de
vuurhaard. Had alleen het dak vlam gevat, dan kon met de
brandhaak het huis in veel gevallen behouden blijven. Er werden
ook zeilen en lakens gebruikt om de daken te bedekken en zo te
beschermen tegen rondvliegende vonken. De lakens werden dan
nat gehouden.
Men stond in twee rijen van de brand tot de sloot, brandkuj} of
gracht en het water werd in leren of houten emmers doorgegeven
naar de brand, op het vuur geledigd en met de tweede rij
geretourneerd. Later deed men zo het water in de bak van de
brandspuit.
Iedereen was verplicht een goede emmer in bezit te hebben, die bij
iedere controle van de brandschouw getoond moest worden.
Niet zozeer het roekeloze omspringen met vuur, maar meer de
snelle ontvlambaarheid van materialen die gebruikt werden bij de
bouw van huizen, stallen en schuren, was de schade door brand
vaak enorm en bracht menigeen tot de bedelstaf.
Zo verzochten de schepenen van Someren in 1694 om clementie
ten gunste van Maria, weduwe van Jacob Cornelissen Maes. "Sij is
eene arme weduwe, hebbende 5 naeckte kinderen "" omdat zij van
niemand hulp kan verwachten, terwijl zij jaarlijks uit haar weinige
dat ze heeft, 7 vaten rogge schuldig is aan "Het clooster van der
Haegen tot Eyndhoven", wat haar onmogelijk is omdat haar
"Huisinge totaliter is afgebrant".
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In datzelfde jaar treft dit lot ook Frans lansen van Aeijen; zijn huis
en schuren brandden tot de grond af. Mede verbrand zijn 15 karren
hooi, meubelen, kleren en "lijnwaet". Er bleef zelfs geen stuk
"houtwerx over welcke bequamelijk soude connen worden
gebruyckt voor timmerage". Frans had ook nog de zorg en
onderhoud van zijn vader "die welcke is getreden tot den ouderdom
van 93 jaeren", zijn vrouw, drie kinderen en twee oude "susteren
waervan de eene door den brant verscheidene ongemacken aen haer
oogen en handen heeft ontfangen".
Frans "bidt oitmoedig ter eeren Godts aen de renthefferen" hem de
achterstallige en lopende pachten te "remitteren".

aanwezig is. Ook is de hele inboedel verloren gegaan. Hij werd zo
goed en zo kwaad als het kon door vrienden ondersteund, maar is
toch niet in staat zijn jaarlijkse lasten te betalen en vraagt de
"heeren eene merckelijke remise in betaelinge zijne jaerlijxe
lasten".

In 1741 is er brand op kasteel De Donck, het "adelijck huys van
oudts genaemt de Donck, en leggende rontsom waeter in sijn
graghten". Het wordt bewoond door 1oseph Petit. Op het alarm en
hulpgeroep komen vele mensen toegesneld en met alle mogelijke
"vlijt en brantgereetschap" kan men niet verhinderen dat het huis
gedeeltelijk afbrandt, ondanks het vele water dat in de grachten

Op 11 mei 1754 gaven president en schepenen van Someren een
"Orde ne en Reglement" uit "tot voorkominge en blussinge van
brandt".
In de toelichting wordt aangehaald dat deze ordenen en
reglementen zijn ontstaan uit het feit dat: "In agt genomen
hebbende de ongemakke, schade en ruine, die door brant werden
veroorsaakt, veeltijds toekoomende door der ingeseetenen eijgen
verzuijm en onaghtzaamheijt".
Het order en reglement omvat 45 artikelen, waarbij vooral de
brandpreventie uitvoerig aan de orde komt. Zo luidt bv. art. 1: Dat
niemant met een blooten brandende of aengstooken lamp of
ligtsteck, nog met een pijp inde mondt, hetzij inde selve vuur is of
niet, zal mogen gaen of staen, in eenige schuuren schop of
stallinge, nogh ter plaatze alwaar hooij, strooij of torff leght, nogh
een brandende lamp in of aen de bedtsteede hangen, na bedt gaende
off te niet.
Art.3: Dat elk huijsgezin binnen den tijdt alsvoor sig ook sal
moeten voorsien van een goede en bequaame wateremmer of
keetel, waaterton of draaghvat, ladder of leer, en die meede altijdt
wel en nabehooren moeten onderhouden.
Art. 16: Dat niemant voor sonne- of na onderganck nogh bij het
vuur onder de schouw eenigh vlasch, werk of hennip, sal mogen
hekelen of swongen, nogh een stooff, pottje of keeteltje met vuur
daer in sal vermogen bij, of onder sigh te hebben.
Art. 17: Dat niemant eenige vlas, scheeven aenden haart ofte inde
ovens sal mogen stooken, maar deselve op straat moeten werpen,
en soodanigh met aarden overdecken, dat daer geen ongeluk nogh
gevaer van brandt te waghten sij.
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Brandweerwedstrijd te Heeze, 1959.

Art. 23: Dat voortaan elk huijsgesin derselvers assche sal moeten
leggen in eenen kuijl, die daer toe ieder huijshouden sal moeten
graven, ter distantie ten minsten ses treeden van de huijsinge,
schuur, schop, stal ofte neere afgeleegen.
Art. 25: Dat niemant in een test, potje, keteltje of diergelijke bij een
ander wat vuur halende daer meede bloodt sal moogen over de
straat nogh beseijde eenigh huijs, schuur, schop ofte stal gaen, ofte
staen, tensij alvoorens het vuur in de test, pottje, keteltje of
diergelijke wel en na behooren over deckt zij.

Verder worden er door de gemeente Rotmeesters aangesteld die
voorzien worden van "eenen blaashoorn en twee brandhaeken", die
bewaard moeten worden op tegen de muur bevestigde haken.
Art. 33: Dat, wanneer in eenigh huijs of schuur brant is ontstaan
alsdan aenstons, van selfs, met haere branthaeken na den brant
sullen moeten loopen, en uijt ieder huijs ten minsten ook daer een
man met een emmer of ketel voorsien, na toe sullen moeten loopen
om dien selven brand op het spoedighste te helpen blussen.
In art. 39 wordt de boete bij niet behulpzaam zijn geregled: Dat
eIken contraventeur wegens iedere contraventie van deesen
Reglementen of eenigh poinct vandien verbeuren sal voor de eerste
reijsen de boeten van eenen gulden en vijf stuijvers en voor de
meermaelige reijse de boeten van twee guldens en tien stuijvers.

Op 25 juni 1763 besluiten de Schout en schepenen van Someren de
eerste rijdende brandspuit aan te schaffen. Deze wordt gekocht
voor f.175,-- bij M.Ewals te Straelen (D). Op 30 juni 1763 wordt
aan M.Ewals de somma van 2 gulden en 16 stuiver betaald voor het
hier brengen van de brandspuit en de tol, met het
goederen paspoort. Dat laatste was nodig om de grens te kunnen
passeren. Echter de spuit was niet voorzien van wielen en daarom
werd op 15 september 1763 (dus 10 weken later) aan de gemeente
Someren 2 paar "raar" voor onder de brandspuit geleverd. Kosten 5
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gulden en 0 stuiver. Ook werden geleverd 2 asschen (assen) voor
onder de spuit. Kosten hiervan 1 gulden en 0 stuiver. Op 25
november van datzelfde jaar wordt aan de gemeente 1 kan
levertraan geleverd voor de déreme (darmen cq.slangen) der spuit
te smeren, kosten 0 gulden 12 stuiver.

Brand op de Houtbroekdijk bij de familie Vink.

Jan van Otterdijk.
Oud-brandweerman van de gemeente Someren

Belangrijke overeenkomst met buurgemeentes, de
grens door de Peel, Asten met Nederweert.
Asten RA 78 fol. 148 17-07-1661
Wij Heer Everard de Doerne, Heere der vrije grondtheerlijckheyt Asten,
mitsgaeders Joost Rotjs, Goort van Gorehum, Peeter Hendrix, Wilbort
Jansen, AertJanAelberts, Marcelis Martens en DielisJoosten,
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schepenen, Martinus van der Lith endeJanJansen,}erckmeesteren,
Goort van Gorchum en Peeter Wilborts van Bussel, H Geestmeesters.
Allen in de voorverhaelde qualiteyt representerende het gemeyne corpus
der voors. vrije grondtheerfijckheyt vercfaeren ende bekennen uyt goede
jundamentale redenen geconsenteert ende geaccordeert te hebben gelijck
wij consenteren ende accorderen mits desen dat de gelijcke ingesetenen
der heerfijckheyt Nederweert sullen mogen schaeren, soo int weyden ende
hoeden met alderhande beesten als heyde meyen, nejJèns ingesetenen
deser vrije grondtheerfijckheyt voornoemt alsufcken plaetse in de Peel
van Asten, de gemeynte van Asten competerende gelijck die van Meyel
volgens de bescheede daervan sijnde tegens die van Asten in beleeninge
hebben gehadt - te weeten:

Moost-scheiding

van het Borchsken tot Amstellooberch ende van daer tot aende
Sevenmeeren in conformite van de vonnisse tusschen die van
Asten ende de stadt Weert ende heerlijckheyt Nederweert in
de Rade van Brabant, binnen Brussel, geslagen op den
seventiende december xvic-achtendertig ende voorders van de
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schuer van Peeter van de Moosdijck, linierecht op Heuchter
Bossche, op welcke voors.
Bepaelinge sullen moeten worden opgeworpen hoopen ende
teekenen om een ieder hem daernaer te reguleren om niet
voorders nederwaerts naer Asten te coomen schaeren ende te
weyden ende dat alles voor eenen tijt ende termijn van
vijfentwintich eerst-komende jaeren.
Aenvanck nemende dato deser ende mits dat die van
Nederweert aen ingesetenen van Asten inwendich drie ofte vier
maenden sullen hebben be- taelt de somme van sessehondert
gulden
Brabants
permissiegelt,
geduerende
welcke
vijfentwintich jaeren sullen d'ingesetenen van Nederweert met
exclusie van die van Meyel deselve plaetse hebben ende
genieten moogen soo ende gelijck die van Meyel deselve
gehadt ende genooten hebben.
Uytgenoomen alleenlijck twee hoe-ven op den Moosdijck,
toecomende ]offvrouwe Fladaracken, dewelcke wij tonsen
geliefte mede sullen mogen laeten gebruyken behoudelijcken
dat daeronder niet en sullen mogen schuylen enige andere,
onder wat pretext het soude mogen weesen of te sullen de
bestialen soo van deen als dander prijs ende buet sijn ingevalle
van achterhalinge.
Desgelijx sullen alle andere ingesetenen van Meyel op de
voorschreve beleende plaetse maeyende, weyende oft andersints
met beesten ge-bruykende neffens ons oock bij die van
Nederweert mogen achterhaelt worden en-de naer hun misdaet
gemulcteert ende ge amendeert werden bij ons binnen onse
heerlijckheyt voors. waervan een derdendeel sal wesen tot onse
proffijtte dan-der derdendeel tot behoeve van haere ex. tie de
Princesse van Chimay - als vrouwe van Nederweert, ende het
resterende of leste derdendeel tot proffijtte vanden aenbrenger.

11

Grenspaal waar 3 gemeentes elkaar troffen.

Ende de voors. vijfentwintich jaeren ge expireert sijnde,
consenteren ende ac-coderen wij voors. dat de gemeyne
ingesetenen van Nederweert die voors. gede-signeerde en
geexpresseerde plaetse noch sullen mogen gebruycken inder vuegen
en manieren voo rens verhaelt totter tijt en wijlen d'ingesetenen van
Asten de voors. seshondert gulden brabants permissiegelt, in
presentie van scholtis en schepenen van Nederweert aende
borgemeesteren ofte gerichte aldaer sullen hebben gerestitueert.
Des sullen die regeerders van Nederweert verbonden sijn voor ieder
haerder respective ingesetenen te betaelen ofte doen betaelen, die
hun soude mogen verstouten beneden de geconsenteerde en
geaccordeerde plaetse op den grondt van Asten te comen maeyen,
met beesten hoeden ofte weyden, te wee-ten voor ider kooye,
schaepen, de welcke over sullen worden bevonden vijf car.gulden
en ieder persoon tsij man, vrouwe, kint, knecht ofte meyt int
heyde, meyden bevonden wordende beneden Astenwaerts aenden
geconsenteerde en gedesig-neerde plaetse gemaeyt ofte heyde
opgelaeden ofte verbrocht hebben vijfen-twintich gulden en voor
ider karre en peert die bevonden sullen worden eenige heyden en
vlaggen buyten de voors. paelen op de grondt van Asten gemeyt,
12

sullen verbrengen eene somme van thien gulden. Daertoe sullen de
regieerderen van Nederweert verobligeert blijven dat sij sonder
tegenspreken sullen voor vol-coomen geloof van haerder
ingesetenen overtredinge accepteren het relaes van de vorster ofte
ondervorster van Asten of te twee ingesetenen van Asten voors. dat
hennen eedt daer op sullen derven afleggen.
Des gelooven wij regeerderen van Asten voor ieder onser
ingesetenen op den grondt van Nederweert inde voors. delicte
vervallende van gelijcken te betaelen ofte doen betaelen de
voors. vastgestelde peenen. Ende sullen de respective vorster en
ondervorster mitsga-ders de respective ingesetenen metten oogen
mogen schutten, koomende met dese acte van verhueringe oock te
cesseren allen questien ende verschillen mitsga-ders allen
processen, borgtochten ende wat des meer mochte sijn ter saecke
van de Peel tusschen die van Asten en Nederweert ontstaen en
geresen gelijck wij voor soo veel in ons is en ons souden mogen
aengaen ofte raecken deselve ques-tien, verschillen en
borchtochten casseren doot ende teniet doen mits dese endesal
door het accepteren van dese hueringe oock moeten verstaen
worden dat de schouteth en regeerderen van Nederweert van haere
sijde inder manieren als vooren insgelijx alle questien, processen en
borgtochten ter saecken voorge-daen dooden, casseren en teniet
doen, daervan sij oock sullen uytreycken acte in behoorlijcke
forme. Alles sonder erch ofte list.
Welx tcirconde soo hebben wij in oirconde der waerheyt onsen
gemeynen schepen-domszegel hieronder aen doen hangen en bij
onsen geswooren secretaris laeten onderteykenen.
Gegeven binnen Asten, seventien daegen in de maent july xvic
eenensestich.
Marge: 3--10-1741 copie gemaakt.
Piet Aarts.
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GRENSAFSPRAKEN MET MEIJEL.
Asten RA 78 fol. 201vo 05-12-1663
"Alsoo quellinge ende verschillen waeren geresen ende geschapen
was noch meere te gerijse tusschen de regeerders van Asten - ter
eenre - en de regeerders van Meyel - ter andere zijde - nopende en
belangende de gevanckenisse van Jacob sHasen, van Nederweert,
ende doverleveringe van den selven gevangen aen den Heere van
Asten, door consent van Mevrouwe van Muelendonck, doentertijt
Vrouwe van Meyel" . Welke overlevering gepaard is gegaan met
grote kosten - o.m. door het "gevancknisse" van Jan Costers te
Ruremonde, dit gedurende lange tijd alsmede van andere acties tot
last van de Vrouwe van Meyel vanwege de Heer Connix, momboir
van Gelderlandt, te Ruremonde. En daarenboven het arresteren
van paard en kar, met - f 500,-, die gezegd te zijn geweest gestolen
en gecompeteerd hebben aan Mr. Matijs van den Hove, alhier, op
de naam van Jan Costers geïntenteerd. Matijs van den Hove heeft
hierop zijn verhaal genomen op de beleende penningen van de Peel
van Asten, aan de regeerders van Meyel behoorlijk opgezegd.
Bedragende de som van 200 ducatons. Lange tijd hebben deze
"onlusten en differenten" tussen Asten en Meyel geduurd. Om een
einde hieraan te maken zijn nu hier verschenen: Michiel Goorts,
Jan Hendrickx en Jan Willems gcommitteerden van Meyel - ter
eenre - en de schepenen van Asten - ter andere zijde. Zij
accorderen: Eerstelijcken dat alsoo die regeerderen van Asten de
voors. Peel, voor deze, aan de regeerderen van Meyel in beleeninge
uitgegeven hadden. Ende daernaer behoorlijcken opgeseyt ende
aen haer getrocken ende daer op den selven Peel in beleening voor
een termijn van vijffentwintich jaeren hebben uytgegeven aen de
regeerderen van Nederweert volgens het contract, alhier, ten
prothocolle berustende. Soo hebben de voors. schepenen van
Asten, met aggreatie van haeren Heeren soo veele geefectueert dat
die voors. van Meyel wederom sijn gecoomen in het gebruyck van
den selven Peel, volgens het contract tot Nederweert gmaeckt den
sevensten november xvic drieensestich waertoe wort gereferreert

inconformiteyt van dewelcke de voors. regeerderen van Meyel
hebben gerestitueert of gelooft te restitueren die hellicht van de
beleende penningen wesende hondert ducatons die welcken sij van
de regeerderen van Asten naer expiratie van de voors.
vijffentwintich jaeren bij aflossinge van de voors. beleende Peel
oock wederom sullen moeten ontfangen. Ende is verder is verder
noch bij den voors. contract ende accoorde beslooten dat die
regeerderen van Meyl, deerste comparanten hebben gecaveert
gelijck sij caveren mits desen, dat die voors. regeerderen van Meyel
door hen selfs niet meer en sullen pretenderen nochte oock door
iemant anders directelijck op de voors. penningen bij de voors. van
den Hoove aengeslaegen, uyt crachte van vonnisse provisioneel uyt
handen van de secretaris van der Lith gelicht waeronder selve bij de
regeerderen van Asten waeren geconsigneert tot voldoeninge en
quytinge van den Peel bij die van Meyel beleent. Bovendien
caveren die regeerderen van Meyel alnoch dat die van Asten over
het gevanckens van Jan Custers en over die pretensen tegens den
selven bij den Heere Connix Momboir genoomen mitsgadeers
desselfs pre tensie ter saecke voors. genomen ten lasten van
Mevrouwe van Mueledonck doetertijt Mevrouwe van Meyel niet
en sullen worden aengesprooken bij hen ofte iemant anders ende
dat sij die van Asten daervan altijt sullen houden ontlast, costeloos
en schaedeloos. Gelijck oock de regeerderen van Asten mits desen
caveren dat de regeerderen en gemeyne ingesetenen van Meyl
sullen sijn en blijven onbecommert sonder aentael van de
verteeringe binnen Asten gedaen gheduerende de gevanckenis van
den voors. Jacob sHasen, als comende die costen te cesseren tegens
de costen tot Meyel bij Jan Costers gedaen. Beloovende de selve
regeerderen en ingesetenen daervan te indemneren, costeloos en
schadeloos te houden. Alsoock van het aenhaelen van het peert en
penningen van vijffhondert gulden gecompeteert hebbende den
voors. Mr. Mathijs van den Hoove sonder dat sij daervoor oock van
iemanden sullen worden aengesproocken met renuntiatie op de
voors peert en penningen. Ende in cas de regeerderen van Meyel
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connen vernieuwen en achterhaelen de voors. geseyde gestooien
penningen deselve penningen sullen comen ten behoeve van de
regeerderen van Meyl daerop mits desen thaeren behoeve
cederende. Ende omme de oude naebueringe, vrindschappe tusen
de gemeyne ingesetenen van Asten en Meyel wederom op te

Peel. Ende die voors. contrahenten hebben gelooft gelijck sij
gelooven midts desen dat contract in alle sijnen poincten vast,
stedich, onverbreeckelijck ende van weerden te houden, naer te
coomen en te doen naercomen sonder enich tegen seggen. Enz.
Asten - 5 december 1663. Dit ist van Gielen Goerts, schepen.
Dit merck van Jan Hendrix, schepen.
Willem Jan Willems
Joost Roefs, schepen.
Goyaert van Gorcum, schepen.
Aert Jan Aelberts, schepen.
Dit ist merck + Frans Matijsen, schepen.
Dit ist merck + Dielis Joosten, schepen
Peeter J ansen, schepen.
Peeter Wilborts, schepen.

Uitwerking van besluiten

Ct Elfde

haelen, te vernieuwen en te verstercken soo hebben die regeerderen
van Asten, uyt sonderlinge lieffde en genegentheyt alnoch aen die
van Meyel geaccordeert ende toegestaen dat sij sullen mogen
gebruycken den grondt van Asten, beneffens den Raem tot aen den
Heytrixen pael ende dat maer met hoeden ende meyden,
behoudelijcken nochtans dat de scheeepers van Meyl soo verre
inden Peel niet en sullen moghen coomen dat enige schepers van
Asten daerover clachtich vallen maer sullen de scheepers van Asten
moeten wijcken en soo sij verders als voors. staet nederwaerts
coomen sullen tot Schot moeten betaelen voor ieder koye,
schaepen eenen gulden en voor ieder beest vijff stuyver. Onder
expresse reserve dat de regeerderen van Meyel dat voors. stuck
gemeynte niet langer sullen mogen gebruycken als geduerenden de
voors. vijffentwintich jaeren van beleeninge van den voors. anderen

Asten RA 79 fol. 111 30-09-1669
Missive van de regeerders van Nederweert aan die van Asten - om
in "commite" te komen om de "teeckenhoopen op te werpen in de
Peel tussen die innegesetenen van Asten ende Nederweert" .
Op 2-10-1669 zijn deze tekens opgeworpen.
Asten RA 6 fol. 1 30-09-1669
Peeter van der Lith, drossaard en secretaris. Joost Roefs,
Goiart van Gorcum, - Frans Mathijssen, - Dielis Joosten van
Heughten,
Peeter Reynders, - Andries Martens en - Hendrick J acobs schepenen
Joost Roefs en - Joost Jan Beckers - kerkmeesters.
Goiart van Gorcum en - Peeter Wilborts - H. Geestmeesters.
Wilbort Janssen, - Michiel J acobs van de Cruys,
Freyns Meussen en - Peeter Slaets - viermannen.
Dielis Joosten en - Jan Beckers - peelmeesters.
Claes Peeter van Ruth en - Jan Hendrick Baeckermans borgemeesters.
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VERVOLG OP EERDERE AFSPRAKEN.
Overeenkomst met buurgemeente Meijel.
Asten RA 89 fol. 105vo 28-08-1706
Wij: Anna Constantia Baronne de Boecop, Vrouwe van Asten enz.
Philips van Heusden, Hendrick Tho poel, Jan Hicspoors, Joost van
Heughten, Joost RoeJs, Jan van Helmont en Dirck Andriessen,
schepenen. Peter Fransen, Antony Verdeuseldonck, Dirck van Heughten
en Johan van Hoof, "geswoordes': Bernart Vervoordeldonck en Peeter
Jan Peeter Aerts, armmeesters. Antony Verdeuseldonck, kerkmeester.
Willem Lomans, MartenJansen van de Leensel,Jan van de Leensel,
Jan van de Loverbosch en DirckAntonis, borgemeesters. Nicolaes van
der Linden en Philips van Heugten, peelmeesters. Tesamen het Corpus
van Asten. Zij verklaren en bekennen: De navolgende akte is gelijk aan
R 86 -jol 13vo - 28-08-1686 Uiteraard op de namen van de
bestuurders na. Het betreft een overeenkomst tussen het Corpus van
Asten en het CorPus van Mevel
Piet Aarts
1

_

De laatste brief van soldaat Jan van den
Boogaart

,
t

men mij met twee man naar het kwartier moest lijden en toen heb
ik te Koovelens ( Koblenz) zee ven tien daagen in het hospitaal
gelee gen daar heb ik nog eenen eindhoovensen gevonden en die is
met mij naar Mensch toegerijst
en van Mench moest ik alleen naar Doesborg ( Duisburg) daar is
mijn batalon naar toe
en zij hebben mij gezijt dat ik weer tamboer majoor zou worden
maar ik weet het nog niet
maar het is mij ook hetzelven of ik dat word of niet want ik zal der
den naard tog nooit bij krijgen of had ik geld genoeg te verteeren.
Vader en Moeder Susters en broeders en ik wench u allemaal
duisenmaal goeden dag en ook mijn zwager en vrouwen mij
muijsjen ( meisje) en nigten en neven en goede bekenden of het
voor den lesten keer waar. Maar ik vriendelijk van u vraag dat gij
Zondaagen en hijligdaagen mis voor mij hoor want ik heb sint
Pinsten (Pinksteren) maar eens Sondags in de kerk
geweest maar swerkendaags nog al eenige keerens, want het
ongeluk zou koomen dat Willem ( Willem is een broer van Jan) op
zou moeten trekken dan moet gij maar een rabesant ( remplaçant)
koopen.
Want het is beter tuijs te waater en te brood te lee ven als soldaat
te weesen en nu weet ik niet te schrijven als dat ik de Kijsrein (
Keizerin) tussen Koovelens en Mensch tegen was gekoomen.
En dat gij mij geen antwoord moet schrijven voor dat ik schrijf en
voor dat ik een vaste plaas heb schrijf ik niet meer want het kan
toch niet helpen of ik schrijf of niet.
Verder schijd ik met de pen maar niet met het hert.

Mench (Mainz) Den 4e Augustus 1813.

Groete u vrindelijk

Vader ende moeder Zusters ende Broeders. Ik laat u weten dat ik
nog fries en gesond ben.
En ik hoop van U het zelven. Maar ik ben zoo krank geweest dat ik
meende dat ik gestorven zouden hebben. Want ik was zoo siek dat

adres
Monsieur J. v.D.Boogaart
de Partement Bos de Rijn
Arrondissement Endhoven
Kanton Asten
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J. v.D.Boogaart.
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Soldaat uit het leger van Napoleon.

in die tijd niet zo veel voorkwam, weten we in wat voor situatie hij
verkeerde en die was bepaalt niet rooskleurig .

In 1926 werd deze brief aan schoolmeester J.W.van Helden

A Heydrik
Dit is een brief van de 23 jarige soldaat
Jan van den Boogaart, geboren op de
Heitrak, de 18e februari 1790 als zoon
van Jan van den Boogaart en
Petronella Martens.
Hij was een van de vele ongelukkige
landgenoten, die tengevolge van de
zogenaamde conscriptie, (verplichte
inschrijving voor de krijgsdienst)
gedwongen werd deel te nemen aan de
veldslagen van Napoleon.
De conscriptiewet ontstond tijdens de Franse revolutie in 1798.
Door afkoop en plaatsvervanging werd deze conscriptie meer en
meer een systeem van klassendienstplicht.
Zo'n plaatsvervanger heette remplaçant.

getoond door de familie van Hugten uit Liessel, afstammelingen
van een zus van Jan. Door toedoen van deze meester werd de
inhoud van deze brief destijds in de regionale krant "De ZuidWillemsvaart" geplaatst.
De originele brief zou hij vervolgens aan het Rijksarchief in
's-Hertogenbosch in bewaring gegeven hebben. Bij navraag, door
mr.G.A. Engels ( die deze brief ook plaatste in het boekje
"Hondert jaar Neerkant") kon hem de brief niet getoond worden.
Hij vond daar wel een lijst van deserteurs, (Bestuursarchieven
1795/1814, nr.1454) waarin onder nummer 267 de bedoelde Jan
van den Boogaart ingeschreven stond. Volgens het signalement
was Jan 1,93 meter wat buitengewoon groot was voor die tijd ..
De brief dateert van 4 augustus 1813,vermoedelijk is Jan met zijn
bataljon opgerukt naar Leipzig waar Napoleon in oktober van dat
jaar verpletterend verslagen werd.
Het is tevens het laatste levensteken dat de familie van den
Boogaart van Jan ontvangen heeft.
Jac Jöris

Het verhaal gaat dat Jan geen gevolg gaf aan deze oproep en zich
verschool in een turfhoop bij de boerderij, die als schuilplaats was
ingericht. Hierin verborg hij zich toen de Franse militairen, die de
dienstweigeraars moesten opsporen, bij de familie van den
Boogaart werden ingekwartierd.
Door honger en dorst werd Jan genoodzaakt zijn schuilplaats te
verlaten, waardoor hij in handen van de militairen viel, die hem
meenamen om ingelijfd te worden. Doordat Jan kon schrijven, wat
20
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Geschiedenis van "Hoeve den
Achterste Heusden".
Zeker twee eeuwen het bezit van meerdere kasteelheren.
Nu in 2003, Antoniusstraat 43,45 en 47
Al gravend in het oud rechtelijk archief (R.A. Asten) komt men
met naspeuringen over "Hoeve den Achterste Heusden", tevens uit
bij een stukje Heusdense historie.
Meer dan vier eeuwen geschiedenis, waarin vele toponiemen en
familienamen naar voren komen. Bijzonder daarbij is dat men een
zelfde familie (Coolen of KooIen) kan traceren, tot aan de dag van
vandaag; Ook bezittingen en schulden worden in deze stukken
uitvoerig beschreven zodat men een beeld kan maken van de
armoedige toestanden van die tijd.
Maar om te voorkomen dat men door de bomen het bos niet meer
ziet heb ik hierbij een (niet volledig) overzicht gemaakt van de mij
bekende gegevens over de geschiedenis van de hoeve zelf. De
andere zaken komen wellicht nog een andere keer ter sprake.

HJoncker Herman van Gherwen heeft midts eene helmelinge
daerop vertijdende well wette lick ende erffelick verkoft
opgedraegen ende oevergegeven Heeren Ghoirden priester, eenen
laerlicken ende erfelicken chijns van twelft golden rijders het stuck
voer vierentwintich brabantse st. gereeckent jaerlicx verschijnende
opten XII/den dach der maent van meerte ende sall ijzertsmael
verschijnen opten derthienden dach der maent van meerte
yerstenaestcomende ende soe voerts alle jaer den voirsr. Cooper
oft thoonderen des tegenwoirdche brieifs, schadtvrij bede vrij ende
allen Heeren lasten ende commeren vrij hoednich dije genoempt
mochten worden oif ten ende commeren vrij hoedanich dije
genoempt mochten worden oif wa essen mochten tot Nederweert te
leveren van ende vuyt sijnder hoevegelegen binnen der
heerlichheyt Asten op Huesden met allen haeren toebehoirten loss
ende vrij vuyt genoemen den chijns van den gronde ende
vijifentwintich gld. Jaerlycks aan de erffgen Daiels van Hersel met
nog seste halft bos middenrogx ende derthien vaeten ten Boseche te
leveren daervoor jaerlicks met recht vuytgaande als hij seijde Enz.

Hoeve, den Achterste Heusden is in de achterhaalde stukken voor
het eerst vernoemd in 1566 maar mogelijk staat in eerdere stukken
nog meer te verhalen.
Deze hoeve waarvan in een uitwerking van A. van Asten, onder
fol.12oA vo, 121 uit 1566 met een samenvatting:

HEodem heeft Peter Aerts zn. van Brey, de laet van Herman Van
Gerwen wel en wettelijk geconstitueerd en machtig gemaakt Jan
Jacobs, om namens hen wegens een ingebod (dagvaarding) door
Symon de Bercker als gemachtigde van Herman van Gerwen, zijn
belangen te behartigen
H.

Verder in een stuk, Fol. 8 vo van 15 april 1573. Hierin staat het een
en ander beschreven over deze Hoeve;

Boerderij Antoniusstraat 45
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In 1588 wordt in voornoemd stuk Jr. Wouter van Beeck als
eigenaar genoemd.
In 1620 wordt een gedeelte van de hoeve verkocht aan Willem
Peters (Slaets)
Aankoop van Hoeve, Waarvan cessie verleend in 1620
Asten RA 73 fol. 5 10-02-1634 (tweede afsplitsing bezit?)
Jonker Godart van der Voort - g.m. Maria van Beeck - en Helena,
dr Jr. Wouter van Beeck - geass. met Claudi Ideleth. verkopen, bij
akte van cessie en transport - d.d. 4-7-1620 - Jr. Wouter van Beeck
- aan Willem Peters (Slaets ), schepen, te Someren een hoeve te
Heusden -Nu Antoniusstraat 43, t. w. huis, hof, land,(nu bungalow
Verrijt) met groes, hei en wei. Belast met: 2 mud rogge/jr aan
Dirck Janssen de Groot te 's Bosch. 1 kan wijn/jr aan de Kerk van
Asten. 30 st./jr aan vrouw van Campen te 's Bosch. Als
"weirpandt" stellen de verkopers, al hun goederen gelegen te
Ostaden.
Willem Peter Slaets zal 17-2-1634 - f 1000,- betalen. De resterende
f 3000, - zullen betaald worden St. Jan e.k. - zonder intrest. Bij
latere betaling à 6%. Marge: 17-2-1634 - Willem Peter Slaets lost,
als eerste termijn,f 1000,- af 7-7-1634 - Willem lostf 100,- af

In 1645 was Jr. Adriaan van Gerwen uit Geldrop eigenaar van de
300 L. grootte hoeve, verwikkeld in een gerechtelijk gevecht
ontrent de huursom en onderhoud van de boerderij met de pachter,
Frans Daniel Coolen. In de akte Asten RA 33 - 52 12-07-1645 14
staan uitgebreide gegevens over het conflict
Daarna van 1676 komt de "Hoeve Achterste Heusden", uit handen
van de weduwe van Johan Gans in bezit van Everard de Doerne
Heer van Asten,

Comelis Gans, Heer van Nulant, oud pressident van 's Bosch namens Catarina van de Wolf, Vrouwe van Bommenede - weduwe
van Johan Gans, Heer van Bommenede - oud president te 's Bosch
- procuratie 's Bosch - d.d. 12-5-1676 - notaris Juriaen van Luinen
- als "evicteur" van 3/4e deel in: "een hoeve landts" bestaande uithuis, schuur, stal, hof, groes, land, hei en wei - te Heusden. 300 l.
Zoals Juriaen van Luinen deze op 10-5-1673 t.b.v. Johan Gans in
koop verkregen heeft.
Op 5-6-1674 worden deze goederen verkocht aan Everard de
Doerne, Heer van Asten. Koopsom: f 1810,- En zijn belast met: 3/4e van de cijns -f 1-10-00 (aan ?). - 13 vat rogge/jr aan de H.
Geest van Helmont. - 40 mud rogge à 5 gl./jr aan de Heer van
Deurne - deze "pretendeert" echter 6 mud/jr. Volgen nog enige
regels betreffende de betaling van de nog te vinden cijnsen. Voor
schepenen van 's Bosch. Geregistreerd Asten - d.d. 29-7-1717.
In 1686 moest de hoeve als onderpand dienen voor "een goet" te
Oldenbroek
Asten RA 108fol. 62vo 12-07-1686
Everard de Doirne - en Anna Constantia de Boecop, Heer en Vrouwe van Asten, verklaren "geapprobeert ende gelaudeert" te hebben
het contract dat Henrick Canters, op 29-5-1686, te Aldenbroeck,
heeft aangegaan met Dibbolt Fiets - en zijn vrouw Eva van
Ommeren, over de verkoop van "een goet" te Oldenbroeck. Enz.
enz.
De voor. comparanten stellen als borg:
- een hoeve - aan den achtersten Heusden 300 l.
in huur en gebruik bij Vreyns Theunis.
- een hoeve - aan de voorste Heusden 100 l.
in huur en gebruik bij Peter Jansen.
- een hoeve - aan de Wolfsberch 100 l.
in huur en gebruik bij Antonis Martens.
Verder al hun goederen gelegen te Asten, de waarde is f 16.000,-.

Asten RA 107b fol. 42 13-05-1676
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In 1755 werd de boerderij met bijbehorende landerijen f. 2.100
gulden aan de toenmalige pachter Dirk Dirks van Someren
verkocht.
Asten RA 120 fol. 156vo 02-10-1755
- Cornelis van Hombroek - mede namens
- Jan van Nievervaart, Heren van Asten - ter een re en
- Dirk Dirks van Someren, alhier, ter andere zijde.
De eerste comparant heeft aan de tweede comparant verkocht:
- de hoeve - de agterste Heusden
Zoals ze hem aangekomen is bij koop van de heerlijkheid Asten.
De hoeve is in huur en gebruik bij de koper.
Van de koop zijn uitgezonderd:
- de bomen, behorend bij de hoeve, die reeds verkocht zijn - en
- 40 bomen die komend jaar zullen worden geruimd.
Koopsom: f 2000,- + f 100,- onkosten - in twee termijnen - 12 à
1300,- gl. bij het doen van het transport en de rest à 3% één of twee
jaar later. Het transport zal plaats vinden "te Nieuwjaar a.s.". De
hoeve is belast met: 13 vat rogge/jr. a.d. Armen van Helmont
. Asten RA 97fol. 8912-01-1756
De Heren van Asten laten, door Jacobus Losecaat, verkopen aan
Dirk Dirks van Someren, was pachter van de Boerderij
"Achtersten Heusden"
- huis, hof en aangelag - op Heusden 9- 3 I. - een acker aan het
eynde van het Aangelag 12 I.
- het heytvelt van de koper - een acker voor de Mistweg 5 I. - een
acker in de Varrenhof 5 I.
- een akker in de Heycamp 1 l - een akkerke nevens het Heytvelt 1 I.
- de helft van een Heytvelt in de ackers geheel 8 I. - een groesvelt
aan de Aa-kant 8 I.
- een heytvelt met wey- en groesvelden daarin gelegen met
afgegraven groes- of havervelden langs de straat van Heusden uit
30 I.
langs de Behelpse-ackers, Andries van Hugten en Leendert van
Hugten.
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Zijnde hierin gereserveerd - 40 eikenbomen. Belast met: 13 vat
roggeljr. aan den Armen van Helmont - in kap. F 253-18-0.
Koopsom: f2100,-.
Dirk Dirks, nieuwe eigenaar van de "Hoeve den Achtersten
Heusden"
kende veel tegenslagen; sterfgevallen, ziektes en
misoogsten.
Het oudste deel van de hoeve werd op 10-11-1785 verkocht aan
Jan van den Eynden, de schoonvader van de tweede vrouw van
Eimert Aarts uit Liessel, voor f 1130,- met 26 l. grond. (Nu
Antoniusstraat 47) Dit pand wordt nog steeds bewoond door
familie Aarts.
Asten RA 101 fol. 13510-11-1785 lil
Francis Smits - g.g.m. Jennemaria Dirks, op Heusden, 316e deel en
zijn meerderjarige zoon, Peter Smits, 116e deel en de minderjarige
kinderen, Elisabet en Dirk, ook ieder 116e deel, verkopen aan Jan
van den Eynden: (nu Antoniusstraat 47)
- het oude huis, schuur, stal, hof en aangelag - op Heusden 3 l.
- groes agter het aangelag met heytvelt daaraan - 2 percelen 5 I.
- land den Bergacker 6 l. - land den Grootenacker 6 I.
Belast met: 60 vat roggeljr. (in kap.f 145-1-13) in een meerdere
rente van 13 vatIjr. aan den Armen van Helmond.
Dirk Dirks de andere 60 vaten. Koopsom: f 1130,-.
Het andere deel van de Hoeve werd in 1793 aangekocht door
Familielid, Jan Daandel Coolen voor f 665,- ook nog enkele
stukken grond die verder afzonderlijk werden verkocht. nu
Antoniusstraat 45
Asten RA 103 fol. 13vo 03-12-1793 1/2
- Johannis Joseph Aarts - g.m. Elisabeth Dirk Dirks, te Liessel,
- Dirk, meerderj. zoon Dirk Dirks,
- Dirk Jan Daandel Coolen - g.m. Elisabet Francis Smits,
- Pieter en Dirk, meerderj. zonen Francis Smits - en Jennemaria
Dirk Dirks. Kinderen en erven van wijlen Dirk Dirks. Zij verkopen
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aan (VII a) Jan Daandel Coolen: - huis, schuur, stalling, schop en
hof - te Heusden Nu boerderij antoniusstraat 45
langs Jan Jansen van den Eynden en weduwe Pieter Slaats
- land Middelweg - 1849 5 I. 20 r. langs Jan Jansen van den
Eynden
- land/groes het Aangelag - 1872 2 I. 11 r. groes het Behelpsvelt 8
I. Koopsom: f 665,-.
-land den Varrenakker -193621. 33 r. koopsom:f 123,-.
- groes 2 veldekens nevens Antony Aart Vreynse en Antony Hoeben
tot aan den dijk en het Weyvelt 6 I. Koopsom: ? 142, -. - groes een
Weyvelt 10 I. koopsom:f 183,-.
Zij verkopen aan Goort Slaats: - land den Bergakker - 1875 3 I.
14 r. Koopsom:
f 155,
Zij verkopen aan Willem Leenders : - land den Marienakker _
1877 2 l. 27 r. zijnde 2 sijlkens nevens Jan Bruystens met het
Leegveltje Koopsom: f 174,-.
Zij verkopen aan Jan Mattijs van den Eynden: - land de
Straatakker - 31. . Koopsom: ? 188,-.
Zij verkopen aan Antony Aart Vreynse en Antony Hoeben:
- groes de 2 voorste Veldekens van 't weyvelt 5 I.Koopsom: f 156,Zij verkopen aan Jan en Hendrien Marten Dirks:
- hei het Tooreveltje - te Heusden 1 I. Koopsom: f 30,-. Opmerking:
Deze laatste verkoop is ingeschreven op: fol. 19.
In 1808 komt het pand Anthoniusweg nr 45 door vererving in het
bezit van Dirk Jan Coolen

Asten RA 132fol. 6915-01-1808
Dirk Jan Daandel Coolen,(zie VIlla)
- Jan Jan Daandel Coolen,(zie VIllb)
- Willem Jan Martens - g.m. Anneke Jan Daandel Coolen,
- Pieter van Gog - g.m. Maria Jan Daandel Coolen.
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(zie VIla) Kinderen en erven van Jan Daandel Coolen - en wijlen
Jenneke Jan Verrijt. Zij verdelen de onroerende goederen door hun
vader aan hen afgestaan. enz.
1e lot: Dirk Jan Daandel Coolen
- huis en land - op Heusden - 230 - 1 I. van Varrenakker - 1952
geheel 4 l. 29 r.
- land het Heytvelt - 1990 33 r. land Bergakker 1997 5 I. - land
Queselsdries - 200 1 I. 10
- 2 I. 34 r. van Braakakker - 2017 geheel 4 I. 12 r. - land land bij
het Huys - 2027 2 I. 33 r.
- groes het Aangelag - 2029 1 I. 13 r. - land/groes land aan 't
kleyn Huys - 2031 2 I. 13 r.
- 40 l. van de Nieuwe Erve - 2190 geheel 6 I. - groes
Drossardsvelt - 4174-4172 81. 30 r.
- groes het Weyvelt - 4187 61.- groes het Aa-veltje 4 l. 39 r.
- groes den Trimpert - 4199 2 l. groes het Brandje - 4220 1 I. 3
Belast met: 1/3e deel van de renten staande op deze goederen.
2e lot: Jan Jan Daandel Coolen - huis en erven - de voorste
Heusden - 209
- land land agter de Schop - 1771 4 I. 1 r. - 1 I. 17 r. van
Braakakker - 2017 41. 12 r.
- land - aan elkaar Hooydries, korte Seylkens,- 2043-2049 5 I. 28 r
-land Kerkpad - 2056 47 r.- land/ de Nieuwe Erve 2184 2 l.
- 10 I. van de Nieuwe Erve - 2190 geheel 6 I. - groes het
Hooyvelt in de Driehoek 6 I. 7 r.
- groes het Weyvelt - 3988-3989 8 I. 43 r. - groes het Aangelag 4022 11. 18 r.
- land de Nieuwe Erve - 4 I. Belast met: 1/3e deel van de renten
op deze goederen staan.
3e lot: Willem Jan Martens g.m. Anneke Jan Daandel Coolen, In
1830 begin Kadaster, dochter Elisabeth W.Martens,- huis en ervete Heusden - 241 Nu Antoniusstraat 45
3 I. 29 r. van Varrenakker - 1952 geheel 4 !.langs Willem Slaats
-land/groes het Aangelag land Haakakker - 1986 4 I. 1 r.
1872 2/.11 r.
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Als je in februari door versierde straten fietst, dan weet je wat je te
wachten staat. Het carnavalsgebeuren is dan nooit ver weg. Dus ik
ga naar de Plattevonder, een van de eerste Carnavalsdorpen hier in
de buurt.
Mijn doel is Remy Lammers, pas verhuisd naar de van den
Eijndelaan 43. Ik heb met hem en Jan van de Vijver een afspraak
over de bijdrage van deze twee Vonderleden aan de vastlegging
van onze geschiedenis
Zij hebben samen een boek uitgebracht over Someren Eind. De
ondertitel luidt "Van Laos Tua Fines Terrae (ere zij U in het einde

der aarde) naar Nieuwe Parochie tot 125 jaar Someren-Eind ..
Deze titel slaat op de ontwikkeling vanaf de eerste kerk tot het
"D'Eind" van nu. Maar omdat de titel wat erg lang is voor de kaft
hebben Remyen Jan gekozen voor de toch nog flinke hoofdtitel
"Someren-Eind 125 jaar Parochie 1878-2003"
Het idee voor dit boek is ontstaan in 1995. Jan wilde graag dat
foto's uit zijn enorme verzameling op een of andere manier door
de mensen van Someren - Eind bekeken konden worden.
Hij had via-via, foto's verzameld en toen de mensen eenmaal
wisten dat hij "ze" verzamelde, lagen er soms oude foto's in zijn
brievenbus zonder dat de afzender bekend was. Mede zo ontstond
een verzameling van duizenden foto's, die als basis heeft gediend
voor het boek.
Konden de plannen in 1995 niet doorgaan vanwege het ontbreken
van een degelijke financiële onderbouw, een kleine tien jaar later
werd die noodzakelijke zekerheid wel gevonden
Het kerkbestuur vond dat ze zich in het teken van 125 jarig
bestaan van de parochie Someren- Eind garant kon stellen voor de
uitgave. En zo kon een droom werkelijkheid worden, ook al hield
de pastoor zijn hart vast.
Op een zéér warme dag in mei zijn de heren aan hun
monnikenwerk begonnen.
N aast de parochie en de geestelijkheid, vonden Jan en Remy dat
ook de "gewone Eindse mens" in het boek centraal moest komen te
staan.
En als je nu het boek doorkijkt kun je zeggen dat ze er goed in
geslaagd zijn.
Met de foto's van Jan en de teksten van Remy is een boek ontstaan
dat eerst een beeld geeft van religieuze ontwikkeling, dan komen
de scholen aan bod, en vervolgens zijn vier hoofdstukken gewijd
aan de Eindse mens. Als slot wordt een beeld gegeven van de
viering van het 125 jaar bestaan van de parochie.
Het bepalen welke foto's wel of niet opgenomen moesten worden
is wel het grootste probleem geweest.
Maar dat
ze m
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land Middelweg - 1848-1849 5 l. 20 r. -land Varrenakker _
1936 2 l. 33 r.
groes Kasteelsvelt - 4225 1 l. 45 r. -24lh l. van Behelpsevelt _
twee veldekens en
weiveld, geheel 30 l. Belast met: 1/3 e deel van de rente staande op
deze goederen.
Bij de Kadastergegevens van 1830 staat (nu Antoniusstraat 45) op
naam van Elisabeth Willem Martens, Zij was bij vroegtijdig
overlijden van beide ouders als enig kind de erfgename.
Elisabeth kreeg haar opvoeding bij familie Martens in Deurne. Was
later de vrouw van Gerardus van den Boogaart.
Dochter Wilhelmina geb.02-03-1835, huwde op 01-02-1866 met
Gerardus Aarts geb.15-01-1836 te Liessel.
Deze kwamen op de boerderij, van schoonmoeder Elisabeth van
den Boogaart Martens. Deze boerderij wordt nog altijd door
aanverwante familie bewoond door de fam Verrijt Aarts.
Piet Aarts

Voor het einde der aarde naar
Someren-Eind.
(Fines T errae).

samenwerking met Mark van den Eijnden en Vonderlid Adrie
Mennen een uitgave gemaakt hebben die goed ontvangen werd, is .
duidelijk geworden.
Liep een van de eerste reserveringen in een café, in de loop van de
avond al op van zeven naar tien, de duizend exemplaren (veel te
veel volgens Remy) waren al zeer snel uitverkocht.
Daarom staat er eind maart een tweede uitgave van 400
exemplaren gepland om aan de vraag te kunnen voldoen.
De boeken kunnen gekocht worden in de pastorie op werkdagen,
s'morgens van 8 tot 10 uur en bij boekhandel van de Moosdijk in
Someren De kosten zijn 24,50
Someren 16 februari 2004
Herman Tesselaar

Aanvang 20.00 uur

Adressen:
Historische Vereniging Brabant
Tel 0736840684
RHC (Regionaal Historisch Centrum) Eindhoven
Tel 040 2649940 www.rhc-eindhoven.nl
Rijksarchief in N oord Brabant
Tel 073-6146439.
Stichting Brabant Heem
0486461982
Stichting BRG (Brabantse Regionale Geschiedbeoefening)
Tel 0736156267 www.erfgoedbrabant.nl

Agenda 2004
3,10,17 en 24 maart 2004
Cultuurhistorie rond Valkenswaard
Lezingen
HKK Wedersheem
Inlichtingen BRG (zie bij adressen)

REISBOEK KONING LODEWIJK
NAPOLEON

De Vonder, 24 maart
Antieke poffers en kleding
Lezing door Mevr Fien van Berlo-Braks
Ostaderzaal te Asten

Van 14 april tot en met 4 mei 1809 bracht koning Lodewijk
Napoleon een werbezoek aan Brabant. Doel van de reis was om
inzicht te krijgen in de problemen van Brabantse bestuurders,
organisaties en de burgerij. De stichting voor cultuureducatie Lyra
gaat deze reis re construeren. De stichting is gevestigd in het
vestingstadje Heusden. Het richt zich op het bevorderen van
cultuureducatie in Nederland.
De resultaten zullen worden neergelegd in een handzaam reisboek.
De reis van de koning werd gemaakt van Oost- naar West-Brabant
en liep globaal van Cuyck via Helmond naar Eindhoven.
In Tilburg verleende de koning de stad stadsrechten.
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18,25 maart en 3 april 2004
De Middeleeuwen in Eindhoven en omgeving
Lezingen en een excursie
Plein college van Maerlant te Eindhoven
Inlichtingen BRG (zie bij adressen)

De reis werd in een gele koets gemaakt die door 6 rijpaarden werd
getrokken. De broer van Napoleon toonde zich maatschappelijk
betrokken bij zijn bezoek aan Brabant.
Lezers die suggesties hebben worden verzocht om contact op te De
grote lijnen van de reis zijn in de breedte bekend. Wij willen ons met
het bronnenonderzoek met name gaan richten op de locale situatie.
Daarom zijn we op zoek naar eerder verschenen artikelen,
onderzoek, verslagen en afbeeldingen, aldus de stichting. Ook is de
stichting op zoek naar bronnemateriaal over andere Brabantse reizen
zowel van de koning als van zijn broer Keizer Napoleon Bonaparte.
Het reisboek zal worden samengesteld door freelance journalist Hans
van den Eeden. Lezers die suggesties voor bronnen hebben worden
verzocht caontact op te nemen met de stichting Lycra, postbus 35,
5256 ZG Heusden, fax: 0416660665, E-mail: hvdeeden@home.nl

ONS EIGE PLAT ..... .
Ons eige plat,
Het klinkt zo lief,
Het zingt zo zuut,
Het springt zo vief,
Het sproeit,
Het vloeit
En het druppelt
Veur iedereen
Die het geere heurt,
Het jubelt et uit,
Het treurt,
Het zeurt,
Het striemt,
En het zweept
En het knuppelt ...
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Ons oren he uren het liefst van al
Dieën aawerwetse klankenval
Uit onvervalste monde!
Ons ei ge plat,
het klinkt zo lief,
het klinkt zo zuut,
het springt zo vief
of het dreunt zo zwaor.
Gebonden
Melodieus as örgelspel,
Soms donker, dreigend hard en fel,
Gelijk den barren donder:
Of het leuters lekker
Leuk en zuut
As lollig, zot
Geturelutuut. ..
Et is ;'n klinkklaar wonder.
Piet heerkens S.V.D.

VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING
"DE VONDER"
ABAB, Witvrouwenbergweg 12, Someren
Acfis Business centrum, Heuvel 12, Someren
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten
AutobedrijfBerkvens. Voorste Heusden 55. Heusden.
Bakkerij van de Mortel, Floreffestraat 7, Someren
G.Berkers, Zonneweg 1, Someren.
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten
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Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verberne, Molenakkers 5.
Asten
Bos Elektrotechnisch Buro, Indumaweg 1, Someren.
Fysiotherapie L.Tulkens, Beatrixlaan 10, Someren.
Hurkmans BV, Aannemingsbedrijf, Schoolstraat 30, Someren
Gianotten Adviesburo, Wilhelminaplein 6a, Someren.
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren.
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24,5721 BB, Asten
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten
Larco Conserven Someren"Industrielaan 10, Someren ..
Leenen BV. Verwarming, Loodgietersbedrijf Half Elfje 4,Srn
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
Meeus Assurantiën, Posteistraat, Someren
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, Someren.
E.B.Steyns,Winkelstraat 9, Someren.
Smits Bouwbedrijf, Dorser 2, Someren
Veugen Stallenbouw, Nieuwendijk 90, Someren.
Warebo BV, Trasweg 15, Someren.
Van de Weerden Kleding BV, Floreffestraat 1, Someren.
A.c. Wijnen e.o. Speelheuvelstraat 41, Someren
De Heer en Mevrouw v .d.Zanden,J an v.d.Diesduncstraat 17, Asten.
De Heer en Mevrouw de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren.

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten
mogelijk.
Hebt u interesse? Info: G.Strijbosch tel. 0493 - 697450.
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