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Heemkundekring "De Vonder" stelt zich tot doel: Mensen die 
belangstelling hebben voor de eigen woonomgeving met elkaar 
in contact t~ 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 Asten-Someren. 
Het is een blad van en voor de leden van "De Vonder". 
De redactie stelt een actieve bijdrage van leden, maar ook van niet-leden, 
dan ook zeer op prijs. 
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Herman Tesselaar waakt niet meer op De Vonder. 

De titel boven dit stukje klinkt tamelijk nuchter. Het voelt echter als een 
verlies. Herman stopt als hoofdredacteur van ons verenigingsperiodiek 
De Vonder. Hij geeft zijn positie op als wachter op de brug. 
Vroeger hoorde en las je nog wel eens de opmerking: de krant is (maar) 
een mijnheer. De suggestie die van die opmerking uitging was dat je de 
krant niet al te serieus moest nemen. De krant is maar een eendagsvlieg. 
Vandaag brengt hij heet nieuws en morgen wordt er vis in verpakt. 
Voor ons verenigingsperiodiek geldt dat niet. Het is immers geen krant 
maar een tijdschrift waar vele leden met plezier in grasduinen. Maar 
leden niet alleen. Ik las in verschillende tijdschriften die op Brabants 
heem betrekking hebben hoezeer De Vonder ook in die kringen gewaar
deerd wordt. De 
bevrijdingseditie en het nummer dat gevuld was met liedjes, oogstten 
lof. Die eer komt Herman en zijn overige redactieleden toe. Ik: heb er 
zelf getuige van mogen zijn hoe Herman zo'n redactievergadering leidt. 
In een zeer plezierige sfeer komt op een openhartige, kritische wijze aan 
bod welke artikelen gekozen worden uit de voorraad die - mede dank 
zij Herman - groot blijkt te zijn. Niet zelden krijgt de schrijver te horen 
dat zijn bijdrage ingekort moet worden waardoor de leesbaarheid blijkt 
toe te nemen. Herman houdt - ondanks een veelheid aan goedwillende 
opmerkingen en adviezen - goed in de gaten welk resultaat bereikt moet 
worden. Zijn zeer ordentelijk en gemakkelijk toegankelijk archief is 
daarbij van groot nut. In hem schuilt zowel acteur als dramaturg en
geen wonder - dat de voltallige redactie lachend en volgens de regels 
van de kunst, het eind van de redactievergadering vlot bereikt. 
Door Herman en zijn redactieleden is De Vonder een zeer leesbaar en 
onmisbaar medium geworden. Namens alle lezers zeg ik Herman harte
lijk dank voor de vele positieve impulsen die hij aan De Vonder heeft 
gegeven. 

Jan Heijligers, voorzitter 
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Mijn laatste Vonder. 

Hoewel het geheel mijn eigen, bewuste keuze is geweest, komt bij het 
schrijven van deze woorden toch het gevoel op "jammer". 
En dit is eigenlijk een voorrecht,want ik ben in een situatie dat ik mijn 
bezigheden kan kiezen. En dat betekent logischerwijs dat er weer iets 
leuks voor in de plaats komt. En dat zijn dan weer de voordelen van het 
ouder worden. 
Het "jammer"gevoel is vooral gebaseerd op het feit dat de 
samenwerking stopt met een groep mensen die tezamen, een voor mijn 
gevoel, uniek ploegje vormden 
Op verzoek van Wim Deenen werd de redactie van de Vonder, toen nog 
zijnde Thea van Diepenbeek en Jac Jöris, 3 jaar geleden uitgebreid met 
Adrie Mennen, Piet Aarts en mijn persoontje. En dit bleek een goede 
greep. Zonder diepgaand overleg stroomde de taken naar de meest 
daarvoor geschikte persoon toe en 
was iedereen die dingen aan het doen die hij leuk vond en bekwaam 
voor was. 
En dit vond zijn weerklank o.a. in het redactieoverleg, dat vaak veel 
weg had van een gezellig praatje, maar na een- tot anderhalf uur waren 
de zaken toch altijd geregeld. 
Thea, Adrie, Jac en Piet, hartstikke bedankt voor de fijne samenwerking 
en ik wens de vereniging nog een gouden toekomst in hun zoektochten 
naar en het vastleggen van die gegevens , die het waard maken het 
verleden te kennen en het heden te koesteren. 

Herman Tesselaar 
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BURGEMEESTERS BESCHERMHEREN 

De burgemeesters van Asten en Someren hebben tijdens bezoeken aan 
het heemhuis in november 2005 spontaan aangeboden c.q toegezegd om 
beschermheer te worden van De Vonder, heemkundekring Asten
Sorneren. 

Het bestuur van De Vonder heeft hun beschermheerschap in grote dank
baarheid aanvaard. 

Het beschermheerschap kent voorlopig de volgende omschrijving: 

.:. De burgemeesters en De Vonder beschouwen het beschermheer-
schap als een eer. -

.:. De burgemeesters brengen daarbij tot uitdrukking dat cultureel 
erfgoed van waarde is en bescherming behoeft van elke burger. 
De eerste burger speelt daarbij een bijzondere rol. 

.:. De Vonder zal tot uiting laten komen dat het haar een eer is dat 
de burgemeesters zich opwerpen als beschermheer. 

.:. De Vonder zal de burgemeesters gevraagd en ongevraagd 
ruimschoots in de gelegenheid stellen om hun bijdrage te 
leveren aan de bescherming van ons cultureel erfgoed. 

Jan Heijligers, voorzitter 

6 

Sint Lambertus {ca. 635-705) 

Er is ooit een tijd geweest dat er in 
Someren geen kerk stond. Van het 
christendom was nog geen sprake. Hoe is 
daar verandering in gekomen, iemand 
moet er toch mee begonnen zijn. Lang 
geleden waren in onze streek enkele 
predikers actief. Een van hen was 
Lambertus afkomstig van Maastricht. 

Het waren toen woelige tijden in 
Frankenland, waartoe Brabant en Limburg 
behoorden. Bisschoppen waren niet zeker 
van hun zetel en zelfs niet van hun leven. 
Dit ondervond ook de oom van Lambertus, 
Theodard van Maastricht. Hij was opvoeder (in aula regia= in het 
koninklijk paleis) en leermeester van Lambertus. Deze Frankische/ 
Merovingerse edelman was rond 657 bisschop van Maastricht. Uit zijn 
levensbeschrijving blijkt dat hij de Karolingers beschouwde als 
usurpatoren (mensen die wederrechtelijk en gewelddadig bezittingen 
toe eigenden) en hun geen warm hart toedroeg. Toen hij bij de 
Franken-koning Childerik II wilde klagen over de rechteloosheid en 
plunderingen in zijn bisdom door grootgrondbezitters en belasting
ambtenaren, werd hij in 672 op reis naar het Luikse-hof vermoord. 
Lambertus volgde hem op en koos net zoals zijn leermeester voor de 
zwakken in zijn bisdom. Lambertus moest al drie jaar na zijn 
benoeming, uitwijken naar de abdij van Stavelot, toen hofmeier Ebroïn 
koning Childerik omgebracht had. Lambertus behoorde tot de vrienden
kring van de vermoorde koning en werd daarom als bisschop afgezet. 
Deze Childerik benoemde Faramudus als tegenbisschop in Maastricht. 
Aan zijn ballingschap inStavelot kwam na 7 jaar een eind toen Pepijn II 
van Herstal de macht greep en Ebroïn om het leven bracht. Lambertus 
kon zijn zetel in Maastricht weer innemen. 
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In die tijd was het normaal dat koningen en edelen grote invloed hadden 
op benoemingen van bisschoppen, omdat bisschoppen net zoals de 
edelen ook een grote wereldlijke macht hadden. 
Ook Pepijn TI en zijn familieleden ontpopten zich als uitbuiters en plun
derden met hun benden kerkelijke goederen. 

Aanhangers van Lambertus brachten de daders om het leven en om 
erger te voorkomen -Lambertus was bang voor een vendetta- ondernam 
Lambertus, evenals zijn oom een diplomatieke reis naar het hof van 
Pepijn. Lambertus leefde toen als monnik in een kleine christelijke 
gemeenschap Luik. Ook nu ging het mis, uitgerekend in de kapel waar 
zijn oom vermoord was, werd Lambertus tijdens een gebed op het graf 
van zijn voorganger om het leven gebracht. 
Een andere versie van zijn dood is dat. de bisschop Pepijn wegens 
echtbreuk terecht werd gewezen door Lambertus en dat hij de wijn die 
Pepijn hem aanbood niet wilde zegenen. In woede zou Pepijn Lambertus 
toen vermoord hebben. 

Door zijn reizen was hij bekend en had hij vele vrienden, zijn dood 
kwam daardoor hard aan, het leek wel dat er een vorst gestorven was. 
Lambertus zou zijn dood zonder verzet hebben ondergaan en werd 
hierna als martelaar vereerd. 

Hij werd begraven in Maastricht. Zijn leerling en opvolger Hubertus 
vond het in Maastricht te onveilig en verplaatste in 718 de zetel naar 
Luik. Door een "hemelse ingeving" kreeg Hubertus de opdracht het 
lichaam van Lambertus over te verheffen en te brengen naar Luik. Een 
verheffing van relieken gold in die tijd als een heiligverklaring. In 718 
ging Hubertus met een grote menigte in plechtige processie te voet van 
Luik naar Maastricht. Toen de stoet met het lichaam van Lambertus 
terug ging via Niville en Herstal gebeurden er allerlei wonderen. De 
resten werden in Luik bijgezet in de nieuwe kerk, die Hubertus al voor 
714 had laten bouwen ter ere van zijn voorganger op de plaats waar de 
moord op Lambertus plaats bad gevonden, de latere Lambertus 
kathedraal. 
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In 1938 kreeg de Lambertusparochie van Maastricht een reliek -een 
dijbeen- van Sint Lambertus teruggeschonken. Zo was Lambertus weer 
"terug" in zijn geboortestad Maastricht. Het atelier van de Gebr. Brom 
uit Utrecht maakte in 1940 hiervoor een schrijn in de vorm van een 
buste van de heilige. In 2002 is het reliekschrijn (zie afbeelding) in onze 
Lambertuskerk Someren geweest. 
In Brabant, Limburg, Antwerpen en de Ardennen heeft hij wellicht in 
samenwerking met Willibrord het christendom verkondigd en kerken 
gesticht. Hier trok hij met paard en wagen door moeilijk begaanbare en 
gevaarlijke wegen en voer per schip over de Maas om zo tot in de 
kleinste gehuchten het evangelie te prediken. (Het is opvallend dat veel 
Lambertusparochies langs de Maas liggen). 
Hij kende de plaatselijke machthebbers en kende de lijfeigenen en 
paupers bij naam en hielp waar hij kon. 

Door de groeiende macht van Luik werd Lambertus meer en meer 
geëerd en gepromoot en werd hij patroon van steden en kloosters, van 
lamme mensen en van gilden. In het volksgeloof riep men hem aan 
tegen allerlei ziekten van mens en vee. Hij werd patroon van de textiel
arbeiders. Zijn feestdag werd door de kerk op 17 september gezet. 

Hij wordt meestal voorgesteld als een jonge man zonder baard in 
bisschopsgewaad met mijter, staf, rationalen (eretekenen van 
bisschoppelijke waardigheid), boek, kruis, zwaard, pijl of lans 
(de moordwapens). 

Vrij naar enkele levensbeschrijvingen van Sint Lambertus. 

Cees Verhagen 
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DE R.K. COÖPERATIE HEUSDEN 
EEN BEKNOPT OVERZICHT 

wanneer, hoe en waarom de R.K. Coöperatie "Heusden" tot 
stand kwam, wat zij gepresteerd heeft en 

nog presteren kan, hoe zij bestreden is en 
wordt aangevallen en in hoever dit 
een- Heusdensch belang kan zijn. 

Deell. 
't Was in den herfst van het jaar 1911, dat in ons toenmaals klein 
Handboterfabriekje een biljet was aangeplakt, bevattende eene 
oproeping van alle Heusdensche ingezetenen tot bijwoning eener 
vergadering, belegd met het doel: te komen tot oprichting van eene 
nieuwe Astense Parochie voor Heusden en omgeving. 
Het spreekt vanzelf dat deze oproep op loyale wijze werd beantwoord en 
op den bewuste avond het café van den Heer F. Meulendijks te klein 
bleek om alle belangstellenden te bevatten. De oproeper ter vergadering 
en de leider dezer avond waren wellicht een en dezelfde persoon. 
Lang en breed werd het plan besproken, niemand ontveinsde zich de 
moeilijkheden en bezwaren daaraan verbonden, ver liepen soms de 
meeningen uiteen, doch op één punt waren alle aanwezigen het eens, nl. 
dat het voor Heusden zeer wenschelijk was een eigen parochiekerk te 
hebben. Dit eenmaal vastgesteld zijnde, werd een comité van zes 
personen gekozen, die als vertegenwoordigers van geheel Heusden 
zouden optreden om de grootste moeilijkheden te overwinnen en de 
oprichting eener nieuwe parochie voor te bereiden. 
Het eerste werk van dit comité was het raadplegen van den Herder der 
parochie, waaronder Heusden destijds ressorteerde, den HoogEerw. 
Pastoor-Deken. Bij het spoedig daarop gevolgde onderhoud deelde 
Z.H.E. de commissie mede dat de parochie Asten nog onder zware 
schulden gebukt ging zoodat Heusden slecht gemist kon worden. 
Het comité, overtuigd dat van Asten geen medewerking te verwachten 
was, was nu wel genoodzaakt elders raad en steun te zoeken. 
Met dit doel wendde men zich tot een zeer welwillend priester in de 
buurt; de verwachtingen van diens voorzichtige raadgevingen en 
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wegwijzingen gekoesterd, werden verre overtroffen. Z.Eerw. was zich 
evengoed als de commissie bewust van de moeilijkheden, welke 
overwonnen zouden moeten worden, maar indachtig het spreekwoord: 
"de aanhouder wint" bezielde hiJ ons met nieuwen moed en lichtte ons 
volledig in op welke wijze wij het best konden slagen. 
Nu het comité zich van deze hulp verzekerd zag, kan men denken dat 
het met nieuwen ijver aan het werk toog. Allereerst werd wederom eene 
algemeene vergadering bijeengeroepen die weder druk bezocht werd. 
Hier werd door het comité de stand van zaken uiteengezet. Een 
audiëntie bij Z.D.H., den Bisschop van 's-Bosch stond no. 1 op het 
programma, doch alvorens deze te kunnen aanvragen, moest eerst de 
zekerheid bestaan dat de parochianen bereid waren voor het onderhoud 
van hunnen Herder te zullen zorgen. Deze vraag werd door een 
gezamenlijke en volmondige toezegging bevestigend beantwoord, 
zoodat zelfs geen hoofdelijke stemming noodig was. 
In de laatste dagen van December 1911 klopte de commissie aan bij 
Mgr van de Ven z.g. en legde Z.D.H. onze plannen voor. Op de vraag 
van Mgr.hoe onze Herder er over dacht luidde het antwoord dat 
Z.H.Eerw.in principe er niet tegen was, maar ten opzichte zijner 
parochie moest hij er om financiële reden tegenop komen. 
Onze bisschop gaf te kennen wel iets voor het plan te voelen; als wij het 
met den herder van Asten eens konden worden, mochten wij hopen wel 
te zullen slagen. Ons tweede en derde bezoek leverde bitter weinig 
resultaat op. Volgens ons gevoelen was onze Bisschop er in zijn hart wel 
voor, doch Asten zette zich krachtdadig tegen, zoodat wij besloten 
nogmaals met Astens Herder te confereren en hem voor en hem voor 
zijne parochie eene flinke schadevergoeding aan te bieden, behoudens 
goedkeuring van onzen Bisschop. 
De HoogEerw. Heer Deken keurde dit aanbod niet goed of af, doch liet 
ons in het onzekere. Het comité ging alweer naar den Bosch op 
audiëntie .Onze Bisschop verklaarde zich absoluut tegen het geven van 
eene vergoeding aan de parochie Asten met de opmerking: "Als eene 
dochter gaat trouwen moet deze niet eene vergoeding geven aan de 
moeder, maar wel omgekeerd, in dit geval was bedoeld de moederkerk 
(te Asten). Na nog herhaalde malen op audiëntie te zijn geweest 
kwamen wij uiteindelijk zover, dat onze Bisschop met ons plan begon 
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in te stemmen, ons veel moed gaf en wij tenslotte in de meening 
verkeerden dat het pleit definitief gewonnen was. Dit was echter niet het 
geval; een definitieve toezegging heeft Mgr. v.d.Ven nooit gedaan. 
Ten onzen nadeele kwam hierbij nog een kink in de kabel. De 
commissie, van gedachte zijnde dat Mgr niet gaarne met eene kerk 
wilde beginnen, bracht op een volgende audiëntie eene school ter sprake 
en bleek Zijne Z.D.H. er geen bezwaar tegen te hebben dat wij daarvoor 
gingen werken. Hieruit concludeerde het comité dat Mgr. door stiéhting 
eener school het tot stand komen der kerk wilde bevorderen . Hiervan 
uitgaande werd een request opgemaakt en-door geheel Heusden 
onderteekend-aan den Gemeenteraad gezonden, met het verzoek op 
Heusden eene school te stichten. 
Hoe dit adres in den Raad ·ontvangen werd? Zeer partijdig. Een heftige 
discussie werd gevoerd, waarna het besluit genomen werd een brief te 
richten aan den Bisschop van 's-Bosch en den Deken van Asten om het 
oordeel dezer geestelijke autoriteiten te vragen. 
Na eenige maanden kwam de schoolkwestie van Heusden wederom in 
de Raadsvergadering in behandeling. Met hand en tand werd het 
verzoek door 5 leden bestreden, maar de meerderheid was er voor. In 
een voorgelezen schrijven van den Kerkvorst werd het stichten der 
school verdedigd en de hoop uitgedrukt dat de gemeente Asten het 
voorbeeld van Deurne zou volgen door eene flinke subsidie te 
verleenen. 
De Deken van Asten gaf als antwoord dat hij er niet voor was, doch 
hierin niet veel zeggingschap had. 
Na een nogmaals breedvoerige en heftige discussie werd door den Raad 
over het verzoek gestemd en hetzelve met 6 tegen 5 stemmen 
ingewilligd. 

Nu was men algemeen van meening dat de school op Heusden er 
spoedig zou staan. Misgerekend, het genomen besluit werd eenvoudig 
niet uitgevoerd. Wat de commissie ook deed of aandrong, alles hielp 
geen zier, noch schoolopzieners, noch Gedeputeerde Staten, niemand ter 
wereld was bij machte om van gemeentewege op Heusden een school te 
krijgen. 
't Zou ons te ver voeren alles op te sommen wat er door de commissie 
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Oude ansichtkaart uit 1951 waarop rechts de pastorie, links het oude 
Coöperatiegebouw en winkel van Heusden, een historisch gegeven; wat eens een 
belangrijke aanzet maakte in de stichting van school en kerk in Heusden. 
Dit pand rond 1930 aangekocht door Slaats Kerkers, daarna nog in veel hoedanigheden 
als winkel , nu in 2005 als hotel restaurant, "het huis van Heusden" 

gedaan is. Niemand dan zij kan zich een denkbeeld vormen van de 
moeilijkheden, welke overwonnen moesten worden. 't Is zeker niet meer 
dan de waarheid dat de commissie niet alleen haar plicht, maar zelfs 
veel meer gedaan heeft om het raadsbesluit uitgevoerd te krijgen. Het 
scheen wel dat alles en iedereen ons tegenwerkte. Of het comité er al op 
wees dat er zooveel kinderen dagelijks gemiddeld 3 kwartier heen en 
terug naar school moesten loopen en dat er zulke uitgestrekte gronden 
op ontginning wachtten, welke zonder school of kerk niet te ontginnen 
waren, .het was alles tevergeefs. Heusden mag school noch kerk hebben 
scheen het parool dien tijd. 
Het comité verkeerde in een moeilijk parket; op de eerste plaats zag het 
hoe vurig en verlangend de bewoners van Heusden uitzagen naar school 
en kerk, op "de tweede plaats wist men dat de bisschop wellicht wachtte 
met het stichten eener parochie of kerk op Heusden totdat er eerst een 
school stond, op de derde plaats zag men niets dan den onwil van het 
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Gemeentebestuur om die school te bouwen, zooals toch in den Raad met 
6 tegen 5 stemmen besloten was .Ten einde raad werd opnieuw een adres 
aan den Gemeenteraad-ingediend met verzoek het genomen besluit tot 
stichting eener school ofwel uit te voeren ofwel te vernietigen. 
Zooals te verwachten was geschiedde het laatste en werd het besluit 
vernietigd. 
Wat nu aan te vangen? Na jaren lang van vergeefsche moeiten, zorgen 
en kosten, na teleurstelling op teleurstelling te hebben ondervonden, was 
men nog geen enkelen stap verder gekomen. Goeden raad is gewoonlijk 
duur, maar hier vooral. Dat de commissie ten volle overtuigd was 
nergens, van wie ook hulp te kunnen verwachten, dat Heusden dus 
alleen en uitsluitend op zichzelf aangewezen was, maakte de zo ernstige 
zaak bijna hopeloos, vooral nu er eene grote som gelds door Heusdens 
inwoners was bijeen gebracht om-koste wat het wil-eene kerk op 
Heusden te krijgen. De commissie zag haar medebewoners als 't ware 
als drenkelingen onder water gaan en moest dit lijdelijk toezien, 
machteloos om hen te redden. Dat zij menigmaal tot diep in den nacht 
vergaderde zal wel niemand verwonderen. Na alles en nog eens alles 
van alle kanten te bezien en overwogen te hebben, bleef haar nog maar 
een redmiddel over, nl. om zelf uit eigen macht en financiën eene school 
te bouwen. Het comité begreep zeer wel, welke groote moeiten en 
kosten hieraan verbonden waren, welke reusachtige verantwoordelijk
heid het zich hiermede op den hals haalde, maar onversaagd werd dit 
plan nu doorgezet. Natuurlijk was deskundige raad onmisbaar, want 
zonder deze was het ondenkbaar eene school te bouwen, vooral in dien 
tijd, toen bijna in geheel Europa in brand stond en alles 400 tot 500 % 
duurder was dan voorheen. 
Eene bron van inkomsten moest gezocht worden om tegemoet te komen 
aan de ontzaglijke kosten. De commissie wist hiervoor geen beter 
middel dan het oprichten eener coöperatie, waarvan de zuivere winst 
zou strekken voor de te bouwen schooIen later wanneer dit niet meer 
nodig was, voor de kerk. Dit plan, rijpelijk overwogen en daarin door 
degelijke voorlichting en goeden raad gesterkt, werd aan de inwoners 
aan de inwoners van Heusden in een nieuwe vergadering voorgesteld. 
Tevens werd machtiging verzocht om het geld,voor de kerk bijeenge
bracht, te mogen gebruiken voor de stichting eener school. 
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Na rijpe overweging en zakelijke toelichting werd zowel het een als het 
ander goedgekeurd en besloten zooals door het comité voorgesteld, 
hetwelk alles in de statuten nader zou worden omschreven en vast
gelegd. Nu werd natuurlijk niet meer getalmd, de Commissie werkte vol 
ijver voort en reeds op 23 februari 1918 kon de coöperatie worden 
geopend in het huis van den Heer H. Meulendijks. Met lof mogen wij 
getuigen van de eendrachtige samenwerking van alle Heusdenaren; 
ieder steunde de coöperatie en zag in haar de hoop van de toekomst, de 
brengster van kerk en school, welke met koortsachtig verlangen werden 
tegemoet gezien. Nu men eenmaal zoover was, kwam het andere dan 
ook al spoedig, want nog in hetzelfde jaar werden de fondsamenten 
gelegd voor de nieuwe school, welke reeds in 1919 werd afgebouwd. Op 
den 28e Augustus 1919 werd de nieuwe school plechtig ingewijd door 
den HoogEerw. Heer Th.Moussault, Pastoor der Parochie en Deken van 
het Dekenaat Asten. Geheel Heusden vierde feest en het mag met eere 
gezegd dat in den gehee1en omtrek nog nooit zulk een welgeslaagd 
feestgevierd is. Men sprak er met bewondring over, niet alleen in Asten, 
maar zelfs ver daarbuiten; nooit had Heusden zoo veel vreemdelingen op 
haren bodem gezien als op die feestdag. Voorzeker zullen velen daaraan 
nog met genoegen terugdenken, geen enkele wanklank werd gehoord; 
zelfs het gemeentebestuur betoonde zijne sympathie door eene som van 
fl.300,-als tegemoetkoming in de kosten van het feest beschikbaar te 
stellen. 
Zie hier de vrucht van de coöperatie, ontstaan door het onvermoeide 
streven en de voortdurende zorg van het comité. Hoeveel kinderen 
hebben sedert dien gedenkwaardigen dag , in plaats van door weer en 
wind groote afstanden te moeten loopen, in onze school hun onderwijs 
genoten, wijsheid opgedaan op velerlei gebied zonder zich aan gavaren 
van ziekten en ongelukken te moeten blootstellen. 
Asten-Heusden, januari 1929 

Heusdense Archieven 

Deel 2 in een volgende nummer 

15 



UIT DE GESCHIEDENIS VAN LIEROP 

Door A.F. van Beurden, hypotheekbewaarder te Amersfoort 

Lierop, het oude Lyedorp, draagt niet tevergeefs zijn uit oude tijden 
voortkomende naam van het dorp der waterloopen of lyen. Want niet 
alleen, dat daar de oorsprong van menige tak van de Aa en de Goorloop 
te vinden is, maar de nieuwe tijd legde ook nog een gedeelte van de 
Zuid-Willemsvaart door en langs de Oostgrenzen van haar gebied dat zo 
2300 H.A. omvat. Het ligt regelmatig aaneengesloten, terwijl aan de 
noordzijde tusschen het Mierlose Goor en het Vlierdensche Brouwhuis 
nog een smalle strook met een zwaai tot aan den Helmondschen grond 
doorschiet. Lierop is een mooi landelijk Brabantsch dorp met veel 
geboomte, hout weiden en frissche vergezichten. Lierop is oud en 
vroegtijdig ontstaan, men heeft er hard voor moeten werken om goeden 
bouwgrond te maken, zooals overal in de gemeenten, die aan de Peel 
grenzen. Wat veroverd is, is gewonnen met gestadig werken. De 
plaatselijke benamingen wijzen al voor een deel de gesteldheid van den 
bodem aan: zoals Broekeind en Achterbroek (lage weiden), Heieind en 
Heesven (heide), Stipdonk (moeras, lage grond), Berkeind en Boomen 
(geboomte); Oeden- of Oijenbraak (gebroken grond). 
Enkele vennen als het Beuven waren zeer vischrijk. 
Lierop zelf of de Groenstraat ligt midden in zijn gehuchten. Daar is het 
eerste begin van vestiging aan den heerweg geschied, daar stond ook 
een molen, die het koren maalde en werd ook de kerk gebouwd, nadat 
Lierop een eigen parochie geworden was en afgescheiden van ecclesia 
matrix van Asten. Reeds vroeg wordt de kapel of kerk van Lierop 
vermeld, die we later nog zullen bespreken. Alleen willen we nu reeds 
vermelden, wat Schut jes (IV bladz. 700) bevestigd, dat het personaat, 
dus het bezetten van het pastoorsambt, in 1155 berustte bij twee 
edellieden. Dit z.g. Collatierecht werd toen door Gerard de Wert met de 
helft der tienden van Lierop aan de abdij van Floreffe geschonken, wat 
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door de bischoppen van Luik, die hier de geestelijke oppermacht 
hadden, bekrachtigd werd o.a. in 1290. 
Willem van Stakenborgh, heer van Asten en Lierop, schonk zijn deel 
van dat recht aan de abdij van Postel, die onderhoorig was aan 
meergenoemde abdij van Floreffe. De laatste abdij bezette tot 1862 de 
pastoorsplaatsen . 
Dit eigenaardige recht moet geen verwondering baren, het werd door 
verschillende abdijen: Postel, Averbode, Beme, Mariënweerd, Gertrudis 
van Leuven uitgeoefend, waarom veelordensgeestelijken als pastoor 
voorkomen. 
Om nu tot het burgelijke, als wij daarvan al in de vroege eeuwen mogen 
spreken, terug te keren, kunnen wij vermelden, dat de heerlijkheid 
toekwam aan de bekende adelijke familie de Roovere, die Asten en 
Haaren en Escharen bezaten. 

Oeyenbraak te Lierop 

17 



Wij bepalen ons ertoe, tot te boeken, dat door aanhuwelijking de 
heerlijkheid kwam aan de van Starkenborgh's, die langzamerhand 
Lierop, Stakenborgh, Someren, Asten en Escharen verworven hadden. 
Dan komt door overdracht en verkoop een vreemde heer over Lierop 
(1558), een de Blasere, die het van zijn schoonzoon van Dongelberghe, 
heeren van Mill bij Grave overdroeg. 
Dan volgen Erasmus van Gravenbroek, den heer van Mierlo als 
pandheer, dus als geldschieter van de bezitter. 
Lierop bezat ook een met grachten omgeven huis "Het Slotje" dat door 
Domein in 1741 verkocht werd en daarna gesloopt. 
Een herinnering van vroeger eeuwen verdween daarmede . 
In 1526 telde Lierop 108 bewoonde en 4 onbewoond huizen. 
Onder de belastingen, die op Lierop's inwoners drukten is het 
eigenaardig, dat men in 1448 procedeerde over het heffen van een brood 
van eIken ploeger en een halfbrood van eIken halven ploeger, dus zooals 
wij meenen van groote boeren een brood en van kleine boeren een half 
brood. In die tijd was het geld of munt schaarsch en moest men cijnzen, 
thijnzen, tienden en belastingen in natura opbrengen. Kasteelen en 
abdijen hadden dus groote schuren met zolders en spijkers. 

In het Toneee1 der Vereenigde Nederlanden van Francois Halma TI 50 
anno 1725 wordt Liedorp of Lierop beschreven als volgt: 
Liedorp een Brabants Dorp in de Meijerij van 's-Hertogenbosch onder 
't Peellandsche Kwartier. De Meijerij moest een jaarlijkse schattinge 
van 19379 guldens, 16 stuivers en 3 penningen opbrengen waarvan het 
kwartier Peelland 5692 gulden, 10 stuivers en 3 penningen en 't dorp 
Liedorp (een van de 25 of 26 dorpen) 120 guldens moest dragen. In 
onze ogen een zeer kleine som. 
In het Koninkrijk der Nederlanden van J.L. Ferwen, Gouda, G.B. van 
Goor, wordt Lierop blz. 488 beschreven als volgt: 
Westelijk van de Zuidwillemsvaart ligt Lierop met onderhoorigheden 
(in 1856) 930 inwoners tellende met een kleine R.K.Kerk. 
Thans telt Lierop 1150 inwoners die meest in den landbouw een bestaan 
vinden . De kunstmest de nieuwere methode van den landbouwpraktijk, 
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de goede voorlichting van de landbouwconsulenten, de aaneensluiting 
der landbouwers in zaken samen koopen en verkoopen, hebben, vooral 
bij het jongere geslacht goede vruchten gedragen. 
De oude methoden hebben afgedaan. De bekrompen stallen, de 
onpractische inrichting der huizen heeft afgedaan, voor goed fokvee en 
stamboekvee wordt gezorgd, zoodat de toekomst klaarder wordt. 
Omtrent de kerkelijke afhankelijkheid van Lierop van Asten is boven 
reeds gewaagd. Lierop is van Asten gescheiden wegens den verren 
afstand, het groot aantal zielen der parochie en de rijke inkomsten, 
waaruit men gemakkelijk twee herders kon onderhouden (Schut jes V 
blz. 700). Zij schijnen nog wel eens te samen verband gehouden te 
hebben wellicht onder een niet residerende titularis, want 26 mei 1559 
werd de afscheiding nog eens uitdrukkelijk door bischop Sonnius v 
ermeld, deze laatste brief door Coppens aangegeven is echter niet 
aanwezig in de archieven. 
Onder de pastoors van Lierop bij Schut jes en anderen opgenoemd komt 
voor Petrus Simonszoon van Eijc, van Lierop geboortig, geboren in 
1546, die eerst gedurende 12 jaren herder van Dommelen was. Deze 
pastoor verklaart in 1616, dat hij 70 jaar oud is, dat de parochie 500 
communicanten telt, dat de kerk onder de aanroeping van de H. Naam 
Jezus staat, maar eertijds den H. Willibrordus gewijd was. 
Deze pastoor werd drie maal om zijn geloof in de gevangenis geworpen 
en eenmaal om geld af te persen te Hees in een put gehangen. Hij was 
tenslotte doof en kon niet goed meer prediken. 
In 1627 deed hij afstand en ontving 80 gulden pensioen. Hij overleed 
anno 1630. Hij had naar de maten zijner krachten trouw gediend. 
In Lierop heerschte in 1676 op schrikbarende wijze de rode loop, wat uit 
het doodsregister blijkt. De toenmalige pas benoemde pastoor Frans 
Hoijbergks van Moll overleed te Eindhoven aan een hevige koorts op 
24 november 1676. Hij was evenals de meesten zijner voorgangers en 
zijn opvolgers tot 1838 abdijheer van Postel. Van 1594 af werd er al een 
prinussarius, die kapelaans diensten verrichtte, geboekt. Ook later werd 
de pastoor bijgestaan door kapelaans, wat bij de uiteenliggende 
gehuchten wel noodig was. 
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Lierop vormde een eigenschepengerecht met eigen bestuurders. Onder 
de Staten Generaal regeerden de hoogschouten en Vorsters op 

politieterrein met groote machtsontplooing. De Wethouders van het dorp 
Lierop hadden in en voor de XVII eeuw nog een eigenaardig ambt, 
zooals blijkt uit een verklaring van de schepenen van 29 april 1681 
(Oorkonden Provo Gentsch bI. 264, no. 701a), zij waren ook ijkmeesters, 
die alle maten ongestoord hadden geijkt met de korenmaten en bier
maten die in de schepenkom berusten, hadden vergeleken, totdat zekere 
Lambert Slijckers zich enige jaren geleden den ijk tot zich had getrok
ken en aangematigd en als generaal IJkmeester is opgetreden. Het 
betreffende stuk heeft zeker bij het protest in deze zaak gediend. De 
naburen of inwoners van Lierop lieten in 1678 door een gezworen land
meter de groes en heijvelden en daarna de overige landerijen meten; het 
meetboekje berust nog in het Rijksarchief in Den Bosch 
(Verslagarchieven Noordbrabant 1904, blz.56). Lierop heeft zijn goed 
deel van de rampen gekregen, door inkwartiering, krijgsschatting, brand
stichting, plundering, gevoegd bij misgewas en besmettelijke ziekte. 

Evenals vele dorpen in de Meierij werd ook Lierop bezocht door 
Maarten van Rossem, den beruchten veldoverste. In 1543 vorderde deze 
van Lierop, Someren en Asten eene brandschatting van achttienhonderd 
gulden, die de toch al zoo geplaagde inwoners op te brengen hadden. 
Maar door sober leven, door lijdzaamheid, arbeid en geduld is men dit 
alles te boven gekomen en verheugt men zich thans, onder goed beleid 
en voorzichtig bestaan in betrekkelijke welvaart. In al de troebele tijden 
waren er nog zorgzame inboorlingen die aan de toekomst dachten en het 
voor later studeerenden gemakkelijk wilden maken, weshalve zij 
beurzen stichtten. Een voorbeeld halen wij hier aan: 3 november 1614, 
in dien tijd waren Jan van Aelst, stadhouder en Goijard Leinardszn. Van 
Dijk, Jan Peters zo on op Stipdonk en Jan Peterszoon Janszn 
burgemeesters van Lierop, zij gaven toen namens het dorp een jaarlijk
schen cijns van 180 cas-guldens voor schepenen van Den Bosc 
h aan Jan Wil1emszoon Ooms te Gestel bij Eindhoven ten behoeve der 
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beurzenstichting , gemaakt door den priester en dokter in de Godgeleerd
heid en president van het Viglius College der Universiteit van Leuven 
Mr. Peter van den Eijnde. Daarvoor zouden zes leerlingen kunnen stu
deeren in de Jezuïetenschool te 's-Hertogenbosch. Schepenen bij deze 
akte waren Rogier van den Broekhoven en Jan Bardoei te Den Bosch. 
Lierop kan bogen op enkele voorname inboorlingen, die wij niet mogen 
vergeten en van wien wij een en ander moeten zeggen FranCÏscus van 
Ailfort of van Oeijenbraak, was op Oeijenbraak 2000 meter van het 
Dorp gelegen, geboren, werd kannunik van Averbode der 
Nobertijnenabdij bij Sichem. Als pastoor van Blerick bij Venlo werd hij 
verschillende malen door de Geuzen verdreven en stierf 31 december 
1592 in het vollen woeden van den oorlog te Venlo. Hij was ook ijverig 
deken van het ambt Kessel. 
Mathias van Lierop, aldaar geboren, werd predikheer, praedicator 
generalis en definitor. Hij werd 1573 te Peppel door de Geuzen 
gevangen genomen en was tot den strop veroordeeld. De kommandant 
der Geuzen, de opperste rechter, sneuvelden in een oproer. Van Lierop 
bleef nu 1,5 jaar in de gevangenis zuchten. Hij was het sieraad der 
Dominicanenorde. 
Petrus van den Eijnde werd hoogleraar van Leuven in 1574 kanunnik 
van Haarlem, in 1600 werd hij rector magnificus van Leuven, stierf in 
1617 aldaar, na beurzen voor studie gesticht te hebben. 

Vermelding verdient behalve de Lieropsche kerk de kapel onder Hersel, 
2000 meter benoorden het Dorp gelegen, die aan den H.Nicolaas gewijd 
was, met twee altaren. Men noemde haar ook wel de Sint Antoniuskapel 
kapel. Zij had goede inkomsten. 
In 1612 klagen de kapelmeesters Aert Henrick d'Gelis en Joost van 
Cranendonk, dat men de kapel slecht onderhield, die dreigde in puin te 
vallen. De rector werd gelast deze beter te onderhouden en 
verbeteringen aan te brengen. 

Hiermede hebben wij een overzicht gegeven over het voornaamste 
wetenswaardige van Lierop. 
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In het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch verblijven verschillende 
archieven van Lierop, o.a. Octroijen aan de gemeente verleend van 1590 
tot 1595 om gemeentegronden te mogen verkoopen, een brief van 
afpaling der grenzen met Heeze, van 27 februari 1489. Kwijtbrieven en 
aflosbrieven van 1542, enz. schuldbrieven van 1524 - 1612, dagement 
van Philips TI 1592, zeven testamenten van 1457-1527, Bisschoppelijke 
brief van 1460 over de bouw van koor en altaar en andere bescheiden, 
vermeld in verslag Archivarisde anno 1904. Deze zijn aldaar te 
raadplegen. 

UIT: Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, vierde deel door 
Lud. Hem. Christian. Schut jes, R.K. Priester en Pastoor van 
Orthen. St.Michiels-Gestel, Boekdrukkerij van het Bisdom 
's-Hertogenbosch, in het instituut der Doofstommen. 1873. 

Bewerkt door A.H.F. Remery, december 1957 

22 

ASTEN, DE EEUWSELSCHE LOOP 

In Asten-Heusden wordt de komst van een golfbaan voorbereid middels 
een bestemmingsplan wijziging . In het kader van de hiervoor 
noodzakelijk Milieu Effect Rapportage is er in april/mei 2005 door 
bureau Bilan in Tilburg een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in 
het 50 ha grote plangebied de Eeuwselsche Loop. De aanleg van de 
golfbaan wordt hier gecombineerd met de realisatie van een ecologische 
verbindingszone en de aanleg van waterberging. In het kader van de 
uitvoering van het reconstructieplan de Peel maakt de cultuurhistorische 
ontwikkeling van het gebied rond de Eeuwselsche Loop ook onderdeel 
uit van het golfbaanproject. De begeleidende projectgroep bestaat dan 
ook naast de initiatiefnemer voor de golfbaan ontwikkelaar Green Valley 
Resort, uit de gemeente Asten, het Waterschap, de provincie, IVN en de 
heemkundekring. Bij de ontwikkeling van het hier beoogde 
cultuurhistorische landschap gaat het om herstel en bescherming van de 
oude Peelpaden, het terugbrengen van de het Lierops Ven, archeologisch 
onderzoek bij het uitgraven van de waterberging en het afgraven van de 
waterkant en het gebruik van de beemden als natuurlijke waterberging. 
Al deze punten zijn ondergebracht in een door de heemkundekring 
opgesteld projectplan. 

Cultuurhistorie 
De Eeuwselse Loop wordt gevoed vanuit de Peel en bestond 
oorspronkelijk uit een breed en moerassig beekdal waar het water de 
vrije loop had. In dit moerassige gebied lagen twee grote vennen, 
genaamd het Lierops Ven en het Eeuwsel. In het beekdal trof je de 
typisch langgerekte strokenverkaveling aan van de loodrecht op de beek 
liggende beemden. Deze hing samen met het nabij gelegen gehucht 
Behelp, welke van oorsprong uit een of enkele hoeven bestond. De 
eerste vermelding van Behelp vinden we al in 1435. Ter hoogte van de 
Heikamperweg-Korhoenweg lag een voorde of doorwaadbare plek in het 
beekdal die zijn oorsprong mogelijk al in de prehistorie heeft. In 1932 
begon de werkverschaffing met de ruilverkaveling in het dal van de 
Eeuwselse Loop waarbij de beek werd rechtgetrokken en de afwatering 
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via sloten werd aangelegd voor de ontwatering en de ontginning van de 
Peel. Deze moderne ontginningen vormden een sterk contrast met de oude 
percelen rondom de oude gehuchten van voor de ruilverkaveling. (fig.l) 

_Fig. 1: Topografische kaart van het gebied de Eeuwsel in 1870 
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Vanuit Heusden liepen diverse zandpaadjes kriskras over de heide naar 
de Peel, waar zij eindigden aan de rand van het veen, daar waar de 
zandige ondergrond overging in een moerassige bodem. De Weerterbaan 
was echter de doorgaande route naar Weert en deze liep via de Behelp 
over de heide naar de huidige Weerterbaan. Het gebruik van de Peel 
werd eeuwen geleden al bij wet vastgelegd. Uit een bewaard gebleven 
'Register van de banen in de Peel, opgenomen op 15-17 juni 1767' blijkt 
dat de mensen deze streek in de 18e eeuw al hadden doorsneden met 
'banen'. Juist in het plangebied lag een voorde over de Eeuwselsche 
Loop met een waaier van zandpaden, waaronder de Weerterbaan en de 
Veluwsebaan. 
In het plangebied bevindt zich ook nog een onopvallend vervallen 
Klein huisje, dat jarenlang dienst deed als opvang voor vee . 
Onderzoek wijst uit dat het hier gaat om een Wehrmachtshuisje dat 
gebouwd werd door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Met een ingebouwd zoeklicht werd de lucht afgezocht op zoek naar 
vliegtuigen, die er veelvuldig beschoten werden en waarvan er enkele 
boven.de Peel zijn neergehaald. Gepoogd wordt om het huisje te 
restaureren en een nieuwe bestemming te geven in binnen de golfbaan 

Archeologie 
Archeologische vondsten uit het gebied waar de golfbaan wordt 
aangelegd ontbreken. Wat echter wel bekend is, is dat er volop materiaal 
uit het prehistorie is gevonden in de Astense Peel en in de beekdalen van 
de Aa tijdens de ontginningen in de jaren 30 en 40. Het betreft hier o.a. 
diverse vuurstenen bijlen, vuurstenen schrabbers, klingen en stekers en 
een grote maalstenen ligger. Omdat het oude vondsten betreft is echter 
niet meer duidelijk waar ze precies vandaan komen. Ter hoogte van de 
Eeuwselsche Loop, 
een zijtak van de Aa, zijn dan ook vindplaatsen te verwachten die 
samenhangen met jagers- en verzamelaars die hier in de Steentijd 
bivakkeerden. De oevers van de Aa vertoonden in de late IJzertijd 
en Romeinse tijd zelfs een tamelijk dicht bewoningspatroon, wat blijkt 
uit opgravingen in Someren. Archeologische vondsten die samenhangen 
met activiteiten die in het beekdal plaatsvonden kunnen hier dan ook 
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worden verwacht, zoals munten en bijlen die juist in natte gebieden 
werden geofferd aan de 'goden' . Zo is bij de Punderman in het beekdal 
van de Aa een vindplaats bekend van een Romeinse muntschat en een 
Bronstijd bijl. 

In 'de Slobbe', de strook grond tussen de bossen van 
Hoogenbergen en de Eeuwse/se Loop, bouwden de 
Duitsers een Wehrmachtshuisje met zoeklicht. In het 
huisje, dat er nog altijd staat, heeft na de oorlog Tinuske 
Berkers met zijn gezin een tijdlang gewoond. 

Fig. 2: afbeelding van het Wehrmachtshuisje (naar P. Snijders, Te Heusden bij het 

moer, 1996) 

De provinciaalarcheoloog heeft met betrekking tot het hele 
ontwikkelingsplan geadviseerd om aan de hand van de aanwezige 
archeologische gegevens en kaarten een nieuw archeologisch 
verwachtingsmodel te maken op basis waarvan een onderzoeksstrategie 
opgesteld dient te worden. Om te toetsen of er archeologische 
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vindplaatsen in het plangebied aanwezig waren, is er door Bilan een 
inventarisatie gemaakt van de bekende archeologische, historische en 
bodemkundige gegevens, waarbij volop gegevens verwerkt zijn die 
afkomstig waren van de heemkundekring . Het raadplegen van regionale 
landschappelijke studies van het Peelgebied, historisch kaartmateriaal en 
archiefonderzoek is echter niet gebeurd . Boringen in het veld moesten 
aantonen of de bodemlagen nog intact aanwezig waren. Daarbij is echter 
maar de helft van het gebied afgeboord. Blijkbaar zijn alleen de 
gebieden met een hoge en middelhoge archeologische verwachting voor 
nader onderzoek interessant en worden terreinen met een lage 
verwachting überhaupt niet meegenomen in een vooronderzoek. Uit de 
boringen blijkt dat een groot deel van het plangebied (in gebruik als 
akker of bos) nog een redelijk intact profiel vertoonde, met name de 
beekdalbodem. Een beschrijving van de verstoorde profielen en een 
mogelijke oorzaak wordt door Bilan echter niet gegeven, waardoor het 
blijft gissen of de verstoringen veroorzaakt zijn door ontginningen, de 
ploeg of de aanleg van ontwateringgreppels en of deze grootschalig zijn. 
In de conclusie wordt voor het plangebied vervolgonderzoek 
aanbevolen in de vorm van proefsleuven voor die onderzochte gebieden 
met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde waar de bodem 
intact is. De nieuwe gedetailleerd op te stellen verwachtingenkaart van 
het plangebied, zoals gevraagd door de provinciaal archeoloog, 
ontbreekt echter opvallend genoeg in de conclusie en het blijft dan ook 
onduidelijk welke gebieden onderzocht dienen te worden. 

Lit: N. Krekelbergh en E. de Boer, Asten-Heusden (NB) - Heusden, Eeuwse!. 
Archeologisch vooronderzoek, (Bilan rapport) 2005 Tilburg; R . Berkvens, Projectplan 
Herstel cultuurhistorisch landschap van de Eeuwselsche Loop, (Heemkundekring 
Asten-Someren) 2005 Asten. 

Ria Berkvens 
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"Een boek uitgeven lijkt 
soms op een zware bevalling" 

Dit idee krijg je een beetje als je ons 
Vonderlid Piet Aarts hoort praten over de 
totstandkoming van het boek "Aarts die van 
den Haenacker" . 
"Het was heel veel werk en de benaderings
wijze verschilden wel eens, aldus Piet. 
Met Harrie Aarts uit Oploo, een verre 
achterneef van Piet, heeft hij samengewerkt 
aan de totstandkoming van dit boek. 
Maar mede dank zij Adrie Mennen heeft het 
boek op 5 november 2005 het levenslicht 
mogen aanschouwen. 
Bij het samenstellen van een boek kom je 
veel hindernissen tegen volgens Piet. 
Je moet je beperkingen opleggen. Moet je foto's plaatsen en zo ja 
hoeveel en welke, wat is nog wel interessant en wat niet meer? 
En zijn de namen in het verleden duidelijk met Piet, Jan, Frans en 
Willem, in de moderne tijd moet nagegaan worden of Erik nu met een 
"k" of "c" op het einde moet. 
Het boek is ontstaan in samenwerking met Harrie Aarts, die 10 jaar 
geleden in dezelfde archieven in Deurne aan het zoeken was als Piet. 
Ook hij bleek een nakomeling te zijn van Peter Joosten uit Budel wiens 
zoon Aart, geboren in 1660, de naamgever van deze Aartsen, waarvan 
de kinderen werden genoemd; "Aarts die van den Haenacker". En zo 
kwam het eerste contact tot stand 

Zowel Harrie als Piet, verzamelde veel familiegegevens. Harrie, samen 
met Egbert Wijnen, (familielid van moederszijde, medewerker van het 
archief) verzamelde veel historische gegevens betreffende erfrecht en 
boedelscheidingen. De fotoverzameling met bewerking, was Piet zijn 
extra bijdrage. 
Het is een boek geworden waarnaast een berg van feitelijke gegevens 
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plus de foto's ook de levensomstandigheden van inmiddels de llde 
generatie Aarts te vinden zijn. 
Nu het boek klaar is, de hobbels van onderweg afgevlakt zijn, weet Piet 
dat hij aan een boek heeft meegewerkt waarop hij trots is en dat voldoet 
aan zijn doel: 
Het vastleggen van gegevens zodat ook later de mensen kunnen ervaren 
hoe het werkelijk was. 

Jan Aarts en Francisca Aarts en hun neef-oomzegger 
Tinus-Martinus Aarts ca 1915. 
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ONTVANGEN VRAGEN AAN HET BESTUUR 

Bij het bestuur van de heernkundekring zijn een aantal vragen binnen 
gekomen en het lijkt ons een goed idee om die vragen aan onze leden 
voor te leggen. Er is ongetwijfeld wel kennis aanwezig om de 
vragenstellers op weg te helpen. 

De eerste vraag is van Agro&Co Brabant, een initiatief van de Brabantse 
Rabo banken, de Provincie Noord-Brabant, Zuidelijke land- en tuin
bouw organisatie en KDS. 
Zij zijn bezig informatie te verzamelen over traditionele en authentieke 
streek producten en willen deze gegevens doorspelen naar de 
producenten zodat nieuwe afzet mogelijkheden gecreëerd worden. 
Hiermee wil men bereiken dat de boeren weer traditionele grondstoffen 
gaan verbouwen, zoals spelt en rogge en ook landvarken en kip. De 
mogelijk "nieuwe"producten kunnen dan met een hogere toegevoegde 
waarde in de markt gezet worden, waardoor de economie van Brabant 
een extra stimulans krijgt. 
Hebt u informatie over zulke producten en mogelijk hun bereidings
wijze, laat het ons dan weten. 

De volgende vragen zijn afkomstig van de heer de Bruijn uit Vught, die 
een nieuw project "De voertuigen op het boerenbedrijf in Noord
Brabant" is begonnen. 
Hij zou graag willen weten: 
Waren er binnen uw dorp of regio één of meerdere wagenmakers 
aanwezig? Zo ja, graag de namen van de wagenmakers en de adressen 
van de werkplaatsen. Eventueel ook de adressen van familieleden die 
nog leven, voor interviews t.Z.t. over de wagenmakerij. 

in het bezit willen komen van kopieën of originelen daarvan. 
Zijn er in uw dorp of regio publicaties aanwezig over de wagenmakerij? 
Zo ja, dan zou hij graag, tegen de kosten daarvan, 
Met welke karren of wagens werd er in uw dorp of regio vanaf 
1800 - 1960 gereden? 
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Zijn er mensen (verzamelaars) in uw dorp die in het bezit zijn van 
wagens of karren die daar gereden hebben, dan wel gemaakt zijn door 
de plaatselijke wagenmaker(s). 
Zijn er onderdelen van wagens enz. opgegraven in uw regio. Indien ja, 
waar zijn deze naar toe gegaan? 

Natuurlijk willen wij van de heemkundekring De Vonder graag helpen 
bij het beantwoorden van deze vragen en als u hierin kunt bijdragen en u 
hebt antwoorden, geheel of gedeeltelijk, op deze vragen laat het dan 
even weten. 

Henk van Houten, secretaris 
Moorsel5 
5715 PX Lierop 
e-mail: henavhouten@hetnet.nl 

Asten - Wilhelminastraat 1956 
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING 
"DE VONDER" 

Acfis Business centrum, Ter Hofstadlaan 75, Someren 
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten 
Autobedrijf Berkvens, Voorste Heusden 55, Heusden 
G. Berkers, Zonneweg 1, Someren 
Beheer Mij van der Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 13 5720 AA) 
Bouwbedrijf van Bree, Vaarselstr.10, 5711 RE Someren 
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten 
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verbeme, Molenakkers 5. Asten 
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,Someren 
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.109 5711 AC Someren 
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren 
Schilders bedrijf Looymans, Hoommanstraat 1, 5711 EZ Someren 
Meeus Assurantiën, PosteIstraat, Someren 
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, Someren 
Fr. v. Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25, 5721 BA, 
postbus 61, 5720 AB Asten 
E.B. Steyns,Winkelstraat 9, Someren 
Smits Bouwbedrijf, Dorser 2, Someren 
Veugen Stallenbouw, Nieuwendijk 90, Someren 
A.C. Wijnen e.o. Speelheuvelstraat 41, Someren 
De Heer en Mevrouw v.d.Zanden,Jan 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: Henk van Houten tel. 0492 - 332190 
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