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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 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.
Nieuw: wij zijn inmiddels ook te bereiken via ons e-mailadres:
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Decoraties
Tijdens de jaarvergadering op 16 maart 2006 mocht de voorzitter Jan
Heijligers het zilveren draaginsigne van de Stichting Brabants Heem
opspelden bij twee leden:
DuIf Schenkelaars voor zijn bijzondere verdiensten op het terrein van
exposities, excursies, de oprichting van het bevrijdings-monument
en zijn inzet als bestuurslid.

Foto: Adrie Mennen

Foto van l.n .r.: Jan Heijligers, Mevr. v.d. Linden, Piet van der Linden

Procesverbaal van de Burgemeester van Someren

Foto: Adrie Mennen

Foto van l.n.r.: Mevr. Do Schenkelaars, DuIf Schenkelaars en Jan Heijligers

En Piet van der Linden voor zijn bijzondere verdiensten voor de
werkgroepen toponiemen en Oud Schrift; niet minder ook voor zijn
werkzaamheden en zorg als huismeester in en voor het Heemhuis .
Proficiat.
Tevens had het Hare Majesteit behaagd Piet van der Linden voor zijn
verdiensten op het gebied van natuur en cultuur tot Ridder te benoemen
in de orde van Oranje Nassau. Op 29 april 2006 werden hem de daarbij
behorende versierselen opgespeld door de heer A. Veltman, burgemeester
van Someren.
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Procesverbaal Someren - folio 184v. d.d. 24 juli 1857.
Antonie Korsten (geboren 1836), zoon van Antonie Korsten!, en
turfschipper hier verklaart, in presentie van Lambertus Knoops
dienstknecht, dat hij in de herberg van Johannes Verberne, door
Frans de Keizer, zoon van Peter de Keizer, aangevallen en geslagen is.
Genoemde Lambertus Knoops verklaart, dat hij dit gezien heeft. Ook
verklaring door Johannes Hendrikus Verbeme, sluiswachtersknecht,
Amoldina Kluytmans vrouw van Johannes Verbeme. Hendrikus Wijnen
heeft het gezien vanuit de tegenover liggende herberg van J. J . Hilverda,
evenals Johannes Smulders, Willem en Johannes van Zanden, Nicolaas
Bernards, zoon van Francis Bemards arbeider.
Er is buiten gevochten tot aan het huis van Korsten, waar de Keizer 0
p de deur klopte. Hendrika van den Dungen2 vrouw van Antonie Korsten
wilde niet opendoen. De oude Korsten kwam met een hooivork naar
buiten, waarop Frans de Keizer zich op hem wierp. Hendrikus Wijnen
kwam tussenbeide. Ook nog een verklaring van Johannes van Gils 3 ,
turfschipper.
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Tot zover het procesverbaal van burgemeester J. Verhoijsen.
(J. Verhoijsen is 50 jaar burgemeester van Someren van 1850 tot 1900).
Wie is wie in het procesverbaal:
1. Antonius Corsten is 57 jaren oud wanneer hij in het proces-verbaal
van de burgemeester de toevoeging 'oude' krijgt. Het was dus niet de
21-jarige turfschipper en zoon Antonius maar duidelijk de oude Corsten
zelf die met een hooivork naar buiten kwam. En of zijn achternaam nu
met een C of met een K werd geschreven de 'oude' Antonius kon zich
daarover niet druk maken, het leven vond hij al moeilijk genoeg. Hij
had immers al in 1847 en in 1850 met de burgemeester en de politie te
maken gehad
Antonius Corsten is in het jaar 1800 te Mierlo RK gedoopt, van beroep
landbouwer en lijndrijver, dat ook wel toger, scheepsjager of teugeler
wordt genoemd. Hij trok met zijn paard zo af en toe schepen door de Zuid
Willemsvaart. Antonius was in 1834 in Someren getrouwd met de op
Slieven nr.21 wonende Hendrica van den Dungen, weduwe van Adriaan
van Gils.
Op de trouwdag ontbrak vader Hendrik Corsten, wat op zich niet zo
verwonderlijk was omdat hij 20 jaren geleden was vertrokken en niets
meer van zich had laten horen. Zijn moeder Adriana Verzantvoort was
in 1802 te Weert overleden. Van de ouders was alleen de in Someren
wonende vader Antonie van den Dungen aanwezig omdat zijn vrouw,
moeder van de bruid,
in 1826 te Dinteloord was overleden.
2. De bruid, Hendrica van den Dungen, in 1804 te Schijndel geboren is
van beroep herbergierster en woont al enige jaren in Someren.
Zij was in 1826 al eerder getrouwd met de 33-jarige Adriaan van Gils ,
die geboren te Ginneken als arbeider hielp bij het graven van de Zuid
Willemsvaart en bij het verwijderen van de dam. De dam, die tijdens
het graven van de Zuid-Willemsvaart uit veiligheid tegen overtollig
grondwater was gebleven en die Somerense boeren bleven gebruiken
om met paard en kar op hun landerijen aan de overzijde te komen.
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Ten slotte moest in 1825 ook deze dam, gelegen tussen Sluis 11 en de
brug half twaalf, worden verwijderd.
Zo had Adriaan in 1825 van de gemeente Someren 11 gulden en
25 centen ontvangen nadat hij in 12 dagen tijd het kanaal had
uitgebaggerd op de plaats waar ook de veerpont moest komen. Geen
gering bedrag want de reguliere mannelijke kanaalgravers ontvingen
40 centen per dag, vrouwen 25 centen per dag. De veerpont kwam in
1826 te liggen, op sterk aandringen van het gemeentebestuur, waar
Adriaan gegraven had.
Het echtpaar woont op Slieven nr. 21 wanneer Adriaan in 1833 op
40-jarige leeftijd overlijdt, vrouwen twee zonen achterlatend. De beide
zonen in Someren geboren, Christiaan in 1826 en Johannes in 1831,
bleven bij moeder toen Hendrica een jaar na het overlijden van haar man
hertrouwde met Antonius Corsten die na het huwelijk ook op Slieven nr.
21 kwam wonen.
Het echtpaar, Antonius Corsten en Hendrica van den Dungen, kreeg
zes kinderen, twee zonen en vier dochters. Het gezin bestond na de
geboorte in 1845 van Petronella, inclusief de zonen Christiaan en
Johannes van Hendrica, uit 10 personen. Het gezin leefde blijkbaar niet
zonder problemen.
Want in 1847 werd vader Antonius Corsten voor 3 jaren, van november
1847 tot september 1850, opgesloten in de gevangenis voor lichtgestraften
'De Krententuin' in Hoorn. Hij had twee diefstallen gepleegd bij nacht in
bewoonde huizen waarvan één doormiddel van inklimmen. Antonius zal
in Hoorn ongetwijfeld zijn stiefzoon Christiaan van Gils hebben ontmoet
want die zat daar voor een soortgelijk vergrijp twee jaren, van mei 1846
tot april 1848 . Bij de komst van zijn stiefvader was daar 11/2 jaar van om.
Burgemeester J. Verhoijsen van Someren schrijft op 8 mei 1850 aan de
Heer Officier van justitie bij de arrondissement rechtbank te Eindhoven:
Ik heb de eer Uwe Weledel Gestr. te doen geworden een op heden door
mij gemaakt Procesverbaal contra Antonius Corsten, wier halve broer
Christiaan van Gils, reeds vroeger een crimineel gevangenisstraf van 2
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jaar heeft onderstaan, en wiens vader op het ogenblik voor ene criminele
gevangenisstraf van 3 jaar boet, die zich evenals zijn vader en halve
broeder aan diefstal heeft schuldig gemaakt.
De wereld rondom Sluisll was voor halfbroer Christiaan te klein
geworden en dus werd hij op 37-jarige leeftijd soldaat van het
Nederlandse Koloniale Leger. Hij had geheel vrijwillig voor zes jaren
getekend bij de koloniale troepen, die ingingen op de dag van inscheping
toen hij ook 150 gulden handgeld kreeg. Christiaan, die na twee jaren
Krententuin tot het laatst had gewoond bij zijn moeder en stiefvader in
Someren, had bij aankomst in het Koloniale leger een lengte van:
1 el , 6 palmen, 3 duimen, 3 strepen (163,3 cm). Had verder een ovaal
gezicht, een laag voorhoofd, bruine ogen, een ronde kin, bruin haar en
bruine wenkbrauwen. En hij miste een gedeelte van zijn rechter duim.
Soldaat Cristiaan van Gils vertrok op 29 november 1863 met het schip
Anna en Sophia naar Oost Indië. Cristiaan is daar 5 maanden later op 3
mei 1864 in de leeftijd van 38 jaar in Banka overleden.
Vader Antonius Corsten overleed in 1867 en moeder Hendrica 14 jaren
later in 1881, beiden te Someren.
In 1836 was de drie jaar jongere zus van Hendrica, genaamd Barbara van
den Dungen, getrouwd met de in 1811 in het Friese Welsrijp geboren Jan
Jans Hilverda, van beroep koopman en kastelein. Het was een roerige tijd
zo net na de Belgische opstand in 1831-1832, waar koning Willem I met
zijn Nederlandse soldaten tijdens de "Tiendaagse Veldtocht" in augustus
1831 tevergeefs trachtte zijn rijk bijeen te houden .
Na de bloedige slag op 8 augustus bij Kermpt, vlakbij Hasselt, trok
Willem I zijn troepen terug tot in Noord Brabant. De militairen werden
ondergebracht in Brabantse gezinnen.
In deze periode moet fuselier Jan Jans Hilverda uit Friesland de in
Schijndel geboren en in Someren, nabij Sluis 11, wonende Barbara van
den Dungen hebben leren kennen. Jan Jans Hilverda krijgt in 1835 van
zijn commandant in Breda toestemming om te trouwen.
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"Breda 28 dec 1835: Afdeling Infanterie. Ondergetekende Kolonel
Kommanderende de afdeling Infanterie verleent bij deze toestemming
aan de fuselier Jan Jans Hilverda dienende bij het 4e Bataljon van
genoemde afdeling om een wettig huwelijk aan te gaan met Barbara van
den Dungen wonende te Someren Noord Brabant".
De toestemming had lang op zich laten wachten omdat eerst de
nodige formaliteiten in acht werden genomen. Geboortedatum en
geboorteplaats werden opgevraagd en vervolgens vastgesteld. Intussen
was hun zoontje Jan, 22 dagen voor de toestemming, op 6 december
1835 geboren. Jan Jans en Barbara trouwden op 3 september 1836.
Beiden exploiteren een herberg waar teugelers een glaasje drinken en
met paard kunnen overnachten

De in het procesverbaal genoemde J . J. Hilverda woont met zijn Barbara en zoontje
Jan aan de Kanaaldijk nabij Sluisll aan de Somerense kant.
Jan Jans en Barbara krijgen hier nog negen kinderen.

Na de ouders Jan Jans en Barbara is het Drieka Hilverda-Linsen,
weduwe van bakker Jacobus (Bije Ceup) de jongste van Jan Jans en
Batbara, die ook voor dorstige leden van de losploeg een glaasje
inschonk nadat zij een schip hadden gelost voor de boerenbond in Asten.
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Vanaf 1929 was het van Gend die vanaf deze locatie met de kruiwagen
vol kruidenierswaren langs zijn klanten trok. Waar Jan van Bree vanaf
1939 zijn groentewinkel had en ook snoep en sigaretten per stuk verkocht.
3. De in Someren geboren Johannes van Gils genoemd in het procesverbaal, broer van Christiaan, is van beroep niet alleen turfschipper maar
ook koopman en caféhouder. Hij verlaat Someren in 1864 om in Den
Bosch te trouwen met de 27-jarige in Tilburg geboren Aldegonda de
Bruyn, die een jaar later sterft. Schipper Johannes hertrouwt 5 maanden
later in Den Bosch met de daar op 24 juni 1842 geboren Joanna Adriana
van Dam.
Het schippersechtpaar kreeg tussen 1866 en 1879 in totaal 8 kinderen,
geboren in plaatsen langs de Zuid Willemsvaart, in afwisseling Veghel,
Maastricht, 's Hertogenbosch en Someren.
Moeder en oma Henrica van den Dungen, weduwe van Adriaan van Gils
en ook 13 jaar weduwe van Antoni Corsten sterft in Someren op 1 maart
1881.
Zoon Johannes komt enkele jaren daarna met zijn Joanna en kinderen
weer naar zijn geboorteplaats Someren en gaat wonen in het woonhuis
annex café "aan den grintweg van Someren naar Asten nabij Sluisll",
Kanaalstraat 27, wijk Beemdkant. Johannes overlijdt hier in 1890 veel te

jong op 58-jarige leeftijd. Zijn vrouw, de weduwe Joanna Adriana van
Dam in de omgeving van Sluis11 beter bekent als Jans van Dam,
beheerde het eenvoudige café als geen ander. Menige mannelijke
bewoner uit de buurt dronk bij haar op zondag na de hoogmis 'n borreltje.
Jans bleef dat doen tot na de oorlog 1914-1918. In 1919 verkocht ze haar
woonhuis annex café aan schipper Hol uit Wamel. De in 1842 in Den
Bosch geboren J ans van Dam vertrok uit Someren via Engelen naar
Maastricht en overleed in 1930 te Smeermaas België. Jans werd 87 jaar.
Woning aan de Kanaalstraat 27, nabij Sluisll, Someren.
Links de Kanaalstraat, rechts de Schoolstraat.
De molen op de achtergrond staat vanaf 1979 nabij de Donck.
De woning "aan den grintweg van Someren naar Asten nabij Sluis 11" ,
waar Jans van Dam, weduwe van schipper Johannes van Gils haar best
deed, is in 1919 gekocht en bewoond door schipper Hol en zijn vrouw
Berdine Reuser.
Vervolgens werden in 1924 Willem Maas en zijn vrouw Adriana v. d.
Weijst eigenaar van deze woning. Zij hadden acht kinderen.
Willem Maas had samen met zijn broer Hein, nabij Sluis 11 , een bedrijf
in diervoeder, kunstmest en stro. Na de dood van haar man in 1932 bleef
de weduwe Maas v d Weijst er wonen. Daarna bewoonde dochter Mien
de woning, getrouwd met Jan(tje) van den Heuvel, totdat ook deze
woning werd gesloopt ten behoeve van het industrieterrein.
Bronnen:
- Oud archief Someren en Mierlo, in het Streekarchivariaat Peelland te
Deurne en na sluiting van deze archiefdienst in het Historisch
Informatie Centrum Helmond.
'Procesverbalen der burgemeesters 1821-1857 (inventaris nr.12/1)'.
'De gemeenterekening Someren van 1825'.
Verder: burgerlijke stand, bevolkingsregister, huwelijksakten en
kadaster.
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- 'Genealogisch Tijdschrift voor Oost Brabant' nr.l - pag. 23 - 1994.
De Krententuin ' te Hoorn is vanaf 1829 gevangenis voor
lichtgestraften .
A) Vermelding nr. 243. Christiaan van Gils, geboren Someren 12-04-1826,
RK, ongehuwd, arbeider; diefstal gepleegd bij nacht in een bewoond
huis, 2 jaar en kosten, van 08-05-1846 tot 07-04-1848.
B) Vermelding nr. 287. Antonie Korsten ged. Mierlo 17-01-1799, wonende
Someren, RK, gehuwd, arbeider; 2 diefstallen bij nacht en in bewoonde
huizingen waarvan een door middel van inklimmen gepleegd, 3 jaar,
van 29-11-1847 tot 01-09-1850.
(opmerking, wd: vermelde geboortedatum ofdoopdatum 17-01-1799
van Antonie verschilt met de doopdatum 27-01-1800 in de archieven
van de gemeente Mierlo en in de huwelijksakte van Someren!)
- Militair stamboek Harderwijk (depot koloniale Troepen) 1863 ,
3e kwartaal, 37671 van Gils Christiaan: Aangekomen zijnde de 11 e
Julij 1863 te Grave, vrijwillig geëngageerd als soldaat voor zes jaren
bij de koloniale troepen, vanaf den dag van de inscheping.
Met fl. 150, - handgeld.
De 2g e november 1863 aan boord gegaan van het schip ANNA en
SOPHIA bestemming O. 1. Koloniaal werf depot den 15 e Julij 1863.

- BS Naamlijst/Adresboek N.l., Jaargang 1865, bladz. 132:
Overleden: Van GUs, Christiaan in Banka 1864, mei, 3.
- Mondeling in mei 1998 van: Stiena Verstappen - van Kol.
Geboren aan de Schoolstraat in 1906, overleden Someren Dorp in 2000.
Enig kind van Lens van Kol en Johanna van Lierop, weduwe van
Christiaan Schweren. Stiena getrouwd met Bert Verstappen woonden
samen met hun kinderen aan de Kanaalstraat, vlakbij Sluis 11.
- Mondeling in september 1999 van Betje Cranenbroek - Berkers.
Geboren op 16 oktober 1917 in de boerderij aan de Kanaalstraat, nabij
Sluis 11, Someren. Oorspronkelijk de tiendschuur van Peer Bakermans.
Dochter van Hannes Berkers en Nel Smits.
Wim Deenen, maart 2006 .
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De Zummerse mens van 2006

door Ad Verrijt

Deze eretitel kreeg de Heer Piet Jacobs voor zijn grote inzet en vele
verdiensten voor de Somerse gemeenschap .
Ik had een ontmoeting met hem.
"Kende gij de Summerse mens", vroeg ik in Lierop aan een neringdoende
van een prachtige uitspanning aldaar. "Nee", zei die, "ik kom niet uit
Lierop; ik woon hier al 16 jaar, maar ik ben ene Zummerse". Bij de Spar
wisten ze het wel. "Onder het viadukt door, tweede weg links, helemaal
achteraan aan het Kerkehuis, en daar ten einde links een paadje in,
en dan achter de laatste woning .. in een schuur...... "
"Gaet aan gene straete en gij zult hem vinden c1aer." ..
Aan het Kerkehuis ..Er heeft daar in vroeger tijden een schuurkerk
gestaan ....
Ik op de fiets er naar toe. De zon staat laag aan de hemel. Het is winter
en tegen vriezen aan. Schone klare lucht. Ze wonen dicht bij de bossen
en kijken uit over de akkers, die er nu kaal bij liggen.
De vrouw van Piet, die de ramen aan het lappen is, wenkt mij naar
binnen. Ik licht de klink alsof ik er al meer aan de deur ben geweest.
Nauwelijks in den herd of daar komt Piet al aan. Ene niet te grote stevige
boeremens, met nog veel grijs haar en handen die, dat was te zien,
gewerkt hadden.
Voor ik er erg in hebiis er koffie en worden er grote koeken gepresenteerd.
De trommel blijft open op tafel staan.
"Ja", zegt Piet, "vooraan de weg daar woont mijn dochter en wij hier. Het
laatste stekje ... Straks .. " - hij kijkt richting Lierop en wijst naar de verre
kerkkoepel - .. " ..daarginds .. achter de kerk". "Ja", zegt Riet, 'de eerste
stap heeft hij al gezet. Hij heeft pas een tia gehad" .
"In Eindhoven geborre, ene Summerse geworre.?!?!?" "Nee, altijd al
geweest. Altijd op deze plaats gewoond. Onze boerderij stond hier vlakbij .
Ik ben gehaald met de keizersnee. Vandaar. Drie keer is mijn moeder naar
Eindhoven gemoeten. Alle anderen zijn thuis geboren. Alleen een zuster
en ik bleven in leven" . Nauw merkbaar blijft hij even in zichzelf
13

gekeerd ...." Maar die is ook allang dood", zegt zijn Riet. Piet blijft er
stil bij. Hij is de laatste.
Zelf hadden zij acht kinderen. Een is er doodgeboren en in Helmond
met heel veel andere doodgeboren kinderen onder een boom naamloos
begraven. De dossiers zijn vernietigd. Wrede onverschillgheid. Ze waren
keihard toen ..Later is er een monument gekomen voor hen .... Het was er
zo druk ..met zoveel van die ouders .. ! ! ! .

Piet J acobs, Lierop, juni 2006

waarde van de vondsten".
"Ja" zegt Riet. "Bij de BBA werkte hij in ploegendienst en in de rest
van de tijd ging hij er bij werken bij de boeren" . "Die lieten hem het
zware werk doen", zegt zij, nog steeds verontwaardigd."Toen hij eens
tegelijkertijd bij een van de buren van z'n boer ging werken kregen die
daarover ruzie met elkaar. Piet is er toen mee gestopt. Hij kocht een oude
schuur, sloopte die, verkocht de spullen en ving er vijftien gulden voor.
Dat konden we toen in die tijd goed gebruiken".
"En zo ben ik in de sloop terecht gekomen" , zegt Piet.
"J a .. en ik heb er veel plat gegooid", zegt hij bij herhaling . Hij zegt daarmee iets over het brute geweld, dat hij erbij ervoer, toen hij dat, zo lijkt
het, contre coeur die boerderijen aan moest doen met hun geschiedenissen
en oude verstilde schoonheid.
"Ik was helemaal niet voor die ruilverkaveling. Al die mooie perceelen
kapot en beken die recht getrokken werden. Er waren en er zijn nog steeds
boeren, die elke keer proberen er en beetje grond bij te ploegen of rotzooi
tegen een paar bomen van een bos aan gooien, zodat die kapot gaan en de
grond ingepikt kan worden. Zo verdwijnt er van alles".
"Trouwens," zegt hij , "ik heb ook nog de macrietwoningen in Asten afgebroken en een aantal huizen in de Lochtenstraat, die na de oorlog nog ten
dele opgebouwd of opgekalefaterd waren met de stenen van een oude
molen, die daar vroeger gestaan had. Die stenen heeft de vroegere eigenaar van de boerderij van Adrie Mennen aan de Boomen nog gebruikt om
een put op te metselen. Die zit er nog".

Piet..."In 1948 ben ik in Asten op het melkfabriek begonnen, daarna bij
van Asten (Automobiel) gewerkt en vervolgens bij de BBA."
"In die tijd is de Heemkundekring op gericht. Ik was er ook bij. Maar toen
er voornamelijk lezingen gehouden werden over oudheden en boerderijen
met de geldelijke waardebepaling ervan ben ik vertrokken".
"Nee, het zat niet in de famlie bij ons die belangstelling voor oudheden en
vroeger".
"Ik heb dat eigenlijk geleerd van ene Tegelse. Dat was on de tijd toen ik
nog sloopte. Hij vroeg mij dan wat ik zo al gevonden had, was al blij met
een oude spijker, die hij grif betaalde en hij leerde mij de historische

"Of ik nog een tas lus" . "Ja, ger, 't is goeie".
Dan komen de fotoboeken te voorschijn, van zijn gezin met stamboom en
al en de namen ook van de kleinkinderen, die voorlopig de staart vormen
van de generaties, maar al hard groeien en groot worden .... Het was zo
gezellig met de Kerstmis.
Dan een fotoboek met vele oude boerderijen, al dan niet afgebroken en op
nieuw opgebouwd of vervangen.
Juweeltjes zijn het. Zij roepen nostalgie op en een heimwe naar vroeger,
vooral als je vergeet hoe hard het leven toen was en dat vooral onder de
knoet van kerk en staat en de weerbarstige en onvoorspelbare natuur
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geleefd moest worden. Het patin zit er nog op. Ja .. er is veel waardevols
weggegaan dat nooit meer terug komt.

DE R.K. COÖPERATIE HEUSDEN
BEKNOPT OVERZICHT.

Opmerkelijk is, dat hij nooit spreekt over wat hij gedaan heeft, alleen
over wat hij belangrijk vindt ( wat bewaard moet blijven.)
Hij spreekt over wat hem raakt, nooit hoe het hem persoonlijk raakt.
Hij heeft het niet over al de dingen, die hij gedaan heeft voor de
gemeenschap en die hem de welverdiende titel de Sumrnerse mens
bezorgde. Wat gedaan is, is ook gegeven en blijft gegeven, als vanzelfsprekend. Bewaard wilde hij ook hebben wat er zoal gebeurde in het
Lieropse. Zo heeft hij ook een film gemaakt van allerlei gebeurtenissen
hier. "Anders is het voor altijd weg .. en da,s eeuwige zeund". Hij zegt het
met enige verontwaardiging en met grote ogen.
"Gij zoudt een boek kunnen schrijven." zeg ik. "Ik kan niet schrijven,"
zegt hij. "Ik ken de spelling niet en vroeger op school kreeg ik
aanhoudend al veel "slèèg" van juffrouw van de Boomen, omdat ik links
was .. Zij stond dan achter mijn bank ... en pats .. dan had ik er weer een te
pakken". Verongelijkt is zijn blik .."ik kon er toch ook niets aan doen .. "
't Voelt nog onrechtvaardig ..
Het enige wat hij over zijn eigen persoon zegt, is:
"Ge moet niet over mij stoffen."
Piet zegt dat hij nog veel oude spullen, die hij in de loop der tijd tegen is
gekomen, bewaard heeft en er een klein museumpje van heeft gemaakt.
Vooraan in de schuur.
"Ja," zegt Riet "en ut heit Kiekus .. Ik ze altijd: kiekes, kiekes, wanne
schonne bloemkool, kiekes wan schon tomaten. Durum heit 't "Kiekus' .
De zon zakt verder weg over de velden. Het begint te schemeren.
Ik neem afscheid van twee schoon mensen, die, zonder er ook maar een
woord aan vuil te maken, tegen elkaar blijven zeggen: " Ik ziej oe, " ..

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.

)
,)

Ik fiets langs het museumpje ....
"Kiekus, ....... wa ne schone mens ... die Piet Jacobs".
"Wenne .. !"
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Deel 2 (het eerste deel staat in 11 e jaargang nr. 4)
En bij deze vrucht alleen is het niet gebleven. Ook de vervulling van onze
tweede hoop liet niet lang meer op ons wachten. Reeds in het najaar van
1920 gaf Mgr. Diepen toestemming tot oprichting eener nieuwe parochie
op Heusden en belastte daarmede den ZeerEerw. Heer Arnold, die tegelijk
tot Pastoor benoemd werd .
Door zijne welwillende aanvaarding van deze opdracht redde Z.Eerw. ons
geheel uit den nood (men vergete dit nooit) . Onder leiding van onzen
hooggeachten nieuwen Herder en met krachtige hulp der inwoners kwam
in 1921 ons fraai kerkgebouw tot stand.
Op 26 Oct. werd de nieuwe tempel ingezegend en daags daarna droeg
onze eigen Herder, de ZeerEerw. Heer Arnold er de eerste H.Mis in op.
Nadat dit misoffer aan den Schepper van het heelal was opgedragen, vierde Heusden een feest, dat niet alleen in uiterlijk vertoon, maar ook in het
binnenste onzer harten weerklank vond. Een feest was het dat geheel
Heusden bevredigde, omdat het hoogste doel van zijn wenschen en streven, het bezit van een eigen Godshuis, hiermede in volledige vervulling
ging. De herinnering aan dit heugelijke feit zal tot in het verre nageslacht
voortleven.
Dit was de tweede vrucht van de Coöperatie, van de instelling, die van
stonde af aan is bestreden geworden, zeker omdat zij zulke grootsche
werken heeft tot stand gebracht. Wij zouden U willen vragen: is zij niet
de oorsprong van al wat Heusden in het laatste tiental jaren verkregen
heeft.
17

Bedenk eens, als Heusden geen parochie was, hoe zou het dan staan met
onze verlichting onzer straten en huizen, om van kunstwegen maar te
zwijgen. Wie heeft Heusden één gemaakt en lang één gehouden ?
Is het thans duidelijk waarom onze Coöperatie tot stand kwam en wat
zij gepresteerd heeft? Wat zij nog kan presteeren is voorlopig nog een
gesloten boek, dit ligt niet alleen in de nabije doch nog meer in de verre
toekomst.
Helaas worden den laatsten tijd pogingen in het werk gesteld om de
Coöperatie, deze weldoenster van Heusden, af te breken, haar bestaan en
werkkring in discrediet te brengen, ja zelfs deze instelling zoo mogelijk
met wortel en tak uit te roeien. Het treurigste van die tegenwerking is dat
dit geschiedt onder de vlag van eene op zichzelf nuttige instelling, nl. van
den Boerenbond, waartegen toch zeker niemand onzer iets heeft en die
toch gewis boven zulke verdachtmakingen verheven moest zijn . Maar
bewust van wat hier achter schuilde, waakte de Coöperatie voor haren
ondergang.
Weliswaar werd meermalen geconfereerd met hen die onzen handel
in landbouwartikelen en onze pakhuizen liefst zagen verdwijnen, wij
hebben concessies gedaan en "de kerk in het midden willen stellen" om
de eenheid van Heusden te behouden, maar neen, onze tegenstanders
wilden daarvan niet hooren .

Ons werd slechts de keuze gelaten onze gebouwen aan de Coöp.
Handelsvereeniging te verhuren (voor hoe lang ?) en haar heer en meester
te maken, niet alleen van onzen handel, maar ook van onze graan - en
kunstmestpakhuizen , bovendien ons een bediende te laten opdringen naar
haar wensch, in één woord alles prijs te geven wat wij met zooveel zorg
hadden opgebouwd, zonder ons iets in de plaats te bieden dan alleen een
pakhuishuur.
Het bestuur kon en mocht hier niet op ingaan. 't Kon dit niet omdat
volgens onze statuten de Coöperatie handel drijft voor eigen rekening,
't mocht dit niet omdat juist aan haar de opkomst van Heusden te danken
was.
Van den kant der Handelsvereeniging werd wel het argument opgeworpen
dat de winkel dan meer winst zou opleveren omdat dan allen hunne
benoodigheden daar zouden koopen, doch het bestuur oordeelde anders,
wetende dat men van beloften en stofregen vaak niets dan teleurstellingen
te verwachten heeft. Het meende beter te zijn met één vogel in de hand
dan tien in de lucht.
Zoals gezegd, wij hadden een middenweg willen kiezen en deden
daartoe het volgende voorstel: om de Coöp. Handelsvereeniging te
Veghel tegemoet te komen wilde de Coöperatie zooveel als de leden en
derden dit verlangden van de C.H.Y. -artikelen koopen en in haar
pakhuis voor iedereen beschikbaar stellen (uitsluitend kunstmest en
veevoeder) mits daarvoor een behoorlijke winst gegarandeerd werd.
Iedereen bleef dus vrij te koopen van wie hij wilde.
Was de C.H.Y. op dit voorstel ingegaan, dan hadden de Heusdense
boeren zelf uit te maken wie de beste waren aan concurerendste prijzen
leverde. Viel dit oordeel uit ten gunste van de C.H.Y. dan was zij
binnen twee jaar souverein. Volgens 't Bestuur een voorstel, om van te
watertanden. Maar neen, de C.H.Y. durfde of wilde de proef niet op de
som zetten, ons voorstel kon bij haar geen genade vinden. Zelfs al hadden
wij alles van de C.H.Y. willen betrekken, deed zij dit niet, volgens
haren zegsman.
Er bleef ons niets te doen over dan geheel onzen handel in landbouwartikelen met de daarvoor bestemde gebouwen aan haar af te staan en
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onze zeggenschap geheel prijs te geven, kortom zij moest daarin geheel
heer en meester worden. 't Spreekt vanzelf dat de boeman van een nieuw
pakhuis C.H.v. er achter werd gezet.

Co operatie onder den knie dan zal er o.i. nog wel meer volgen, want men
loert op??? Ja, het kan zelfs zoover komen dat Heusden alles verliest wat
het liefheeft, zelfs datgene wat het bijna een halve eeuw bezeten heeft en
waarvoor met hart en ziel gestreden is. (dit laatste ter waarschuwing voor
de toekomst).

Deze onaangename, ja hatelijke kwestie was het resultaat van de
oprichting eener afdeeling van den Boerenbond op Heusden, welke
feitelijk reeds had plaats gehad vooraleer de meeste mensen er kennis
van droegen. De gevolgen waren, zoals wij gezien hebben, treurig. Wat
het pakhuis betreft, hierover gingen reeds praatjes voordat de afdeling
van den Boerenbod er was. Ons Bestuur, begrijpende wat in de bedoeling
lag opgeslagen en de toekomst vooruit ziende, heeft al het mogelijke
gedaan om de oprichting van een pakhuis te voorkomen maar alles
zonder eenig resultaat.
Wat nu de werkelijke reden geweest is van al deze onaangename
gebeurtenissen kunnen wij gerust ter beoordeling aan de lezers overlaten,
alleen willen wij hierop wijzen dat hierin eene waarschuwing ligt
opgesloten om op zijn hoede te zijn, ten einde niet, in meerdere
aangelegenheden overrompeld te worden.
Dat na het eene offensief het andere volgt, hiervan is het duidelijk bewijs
meermalen geleverd. De bedreiging dat een pakhuis van de C.H.V. te
wachten was indien wij niet den geheelen handel in landbouwartikelen
met pakhuis afgaven, is reeds zover uitgevoerd dat men reeds bezig is
een pakhuis te bouwen zoodat straks een tweede pakhuis op Heusden zal
geopend worden, om aldus onze Coöperatie de nekslag te bezorgen. Of
dit het belang van Heusden zal bevorderen moet de toekomst leren; te
vreezen is dat het tegenovergestelde het geval zal zijn.
Het gevolg van deze oprichting zal zijn het ontstaan van twee partijen.
De ene partij zal de Coöperatie trouw blijven, omdat men daar al elf jaar
lang goed behandeld is tot tevredenheid der koopers . Ook zal deze groep
zich afvragen aan wie zij het meest te danken heeft, aan Veghel of aan
de eigen vereniging, die men zelf heeft helpen oprichten.
De tweede groep zal Veghel aanhangen. Of men daar beter is doet niets
ter zake, de Coöperatie moet er onder, koste wat het wil. Dit is tastbaar,
want de Coöp. Handelsvereniging Veghel zal domineren: Heeft men onze

Wellicht zal menigeen zich afvragen; Waar ben ik het beste?
Bij de meesten zal het antwoord afhangen van de gezindheid des vragers
zelf. In de meeste gevallen zal het antwoord luiden; Op die plaats waar ik
de meeste genegenheid voel. Onzes inziens is het antwoord niet juist. Wij
voor ons meenen dat men daar het beste is waar men zeker weet, goed
behandeld te worden en waar men waar krijgt voor de volle waarde die
men besteden wil of kan, waar men derhalve overtuigd is niet bedrogen
te worden.
Of men zijn eigen Coöperatie vertrouwen kan, zal de ondervinding van
elf jaren wel geleerd hebben.
Stellen wij deze twee vragen: Ie zijn zij, die de Coöp. hun vertrouwen
schonken, tevreden over hetgeen zij ontvingen?
2e zijn allen die bij haar kochten overtuigd, dat de kwaliteit der goederen
, welke de Coöperatie leverde voldeed aan de bedongen prijzen?
Deze vragen kunnen door de leden beantwoord worden. De Coöperatie
mag er slechts op wijzen dat zij in haar elfjarig bestaan een omzet heeft
bereikt van bijna f. 800.000.- of per lid per jaar gemiddeld bijna f.lOOO,-.
Was in het eerste jaar van haar bestaan de omzet reeds f.38.000.het tweede jaar klom hij reeds tot
f. 48.000-. verder bleef de stijging voortdurend aanhouden, zoodat het
elfde jaar wellicht de f. 80.000,- zal halen.
Dat de waren van de C.H.v.beter zijn dan die van elders, zoals hare
talrijke propagandisten beweren, wie zal dit gelooven ?
Iedereen weet toch dat de goederen, die wij koopen, evengoed als die
van de C.H.V. over zee moeten komen en met dezelfde schepen vervoerd
worden. Zulk een zeeboot brengt gemakkelijk 15 á 20 duizend ton of
1500 á 2000 wagens goederen mee. Zulk een reuzenvoorraad kan
niemand koopen, dus koopen daarvan verschillende handelshuizen en
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minder betrouwbaar zou zijn dan een vereeniging bestuurd door
vreemden. Met onze prijzen behoeven wij niettegenstaande onze hoogere
vrachtkosten, niet onder te doen.
Wat nu het tweede gedeelte der vraag betreft, wie het meest nu steun
waard is, hierop is slechts één antwoord te geven. Steunt men de C.H.Y.,
dan zal Veghel de meeste winst inpalmen en steunen we daarmee hen,
die wij niet eens kennen. Steunen wij integendeel onze eigen Coöperatie,
dan blijft de winst op Heusden en kan er jaarlijks een aardig sommetje
overschieten voor onze kerk. Hoeveel is reeds daaraan besteed, hoeveel
is daaraan niet bijgedragen in de kosten van oprichting en instandhouding
der school en hoeveel heeft zij niet ten koste gelegd bij feestelijkheden?
Inderdaad stond zij bij alles vooraan. Bovendien wat kan zij nog
presteeren in de toekomst? Of is er ooit eene vereniging geweest die op
elk gebied meer voor Heusden heeft tot stand gebracht? Blijft men onze
Coöperatie steunen als voorheen, dan zal Heusden niet alleen een parochie
blijven, doch zich uitbreiden en eene parochie worden, waarop de
inwoners trotsch kunnen zijn en waar de bronnen van inkomsten rijkelijk
zullen blijven vloeien.
Steunt men de coöperatie niet dan zal zij van Heusden verdwijnen en
wellicht met haar nog meer, dat men later zal betreuren, want: Als de vos
de passie preekt, boer pas op uw ganzen.

hierin staat de C.H.Y. niets bij onze Coöperatie voor.
Dat er na den koop in Rotterdam of Amsterdam geknoeid kan worden, is
zeker, doch dit kunnen alle koopers, dus ook de C.H.Y. en onze
Coöperatie.
Niemand heeft echter het recht ons of anderen onbetrouwbaar te noemen,
zoolang het bewijs van bedrog niet geleverd is.
Dat onze coöperatie betrouwbaar is heeft zij voldoende bewezen. Het
bestuur, de leden en zelfs alle inwoners van Heusden, benevens zeer
velen van Asten weten zeer goed dat onze Coöperatie steeds vertrouwde
artikelen levert volgens prijsnoteering. Het geheele verleden geeft daarvan
de bewijzen. Hier mogen veilig de volgende vragen gesteld worden: Wie
teelt de beste vruchten, zij die kunstmest koopen van de Handelsvereeniging Veghel of zij die het betrekken van onze Coöperatie ? Wie
mest de beste varkens, zij die maïs voeren van de C.H.Y. of van onze
vereniging ?
Ten slotte: Wie levert de meeste melk en eieren? Wij vermoeden dat
iedereen het antwoord op deze vragen zal schuldig blijven.
Als het bovenstaande waar is waarom plaatst dan de Handelsvereeniging
een tweede pakhuis op Heusden? Als het niet waar is hoe komt het dan
dat onze Coöperatie in 11 jaar tijd haar omzet meer dan verdubbeld
heeft? Een en ander nauwkeurig overwegende, zal wel niemand durven
beweren dat het hier de bedoeling is Heusden door betere leveranties te
bevoordelen.
Het doel is dan ook enkel en alleen de Coöperatie op te ruimen, het heft
zelf in handen te krijgen en langzamerhand Heusden alles af- handig te
maken.
Een tweede overweging, die wel degelijk in acht moet worden genomen,
is de vraag: Waar ben ik het veiligst en wie is het meest mijn steun
waard? Het spreekt vanzelf dat ieder voor zichzelf deze vraag moet
beantwoorden. De Coöperatie kan in deze slechts een gereserveerd
antwoord geven.
Het advies op het eerste gedeelte der vraag kan kort zijn.
Er bestaat geen enkele reden om de vereeniging bestuurd door personen
die dagelijks met leden en inwoners in aanraking moeten komen,

Waarde leden en begunstigers, ziet hier in het kort uiteengezet waarom
en hoe onze coöperatie tot stand kwam en welk gevaar haar thans
bedreigt. Het bestuur heeft gemeend u dit onder de oogen te moeten
brengen op een moment, dat men haar, die men met recht de grootste
weldoenster van Heusden mag noemen het bijl aan den wortel zet. 't Is
niet omwille van het Bestuur (men vergete dit niet) ,neen, 't is omwille
van Heusden in het algemeen .. Velen zien dezen aanval als een
onschuldig gedoe aan, maar beseffen niet welke gevolgen hieruit kunnen
voortvloeien.
't Is daarom dat het Bestuur der Coöperatie zijn waarschuwende stem laat
hooren, opdat men op zijne hoede zij vóór het te laat is.
Heusden is inderdaad in een kort tijdsbestek met reuzenschreden vooruit

22

23

gegaan, maar als hare Coöperatie van het toneel moet verdwijnen, dan zal
het hierbij niet blijven. Het kan dan wel gebeuren dat Heusden al datgene
weer zou verliezen wat het lief is en waarvoor het zo menig offer heeft
gebracht.
Wij eindigen met de woorden,die Onze Lieve Heer zelf gesproken heeft;
Alle Rijk, dat in zichzelf verdeeld is, zal te niet gaan.
SLOTWOORD DER COÖPERATIE
aan hare leden en begunstigers.
Zij wil hare leden en begunstigers inderdaad naar recht en billijkheid
blijven behandelen. Zij kan en zal hare afnemers goede artikelen leveren
aan zoodanig billijke prijzen als met recht van haar verlangd kan worden.
Die prijzen zullen hierop gebaseerd worden, dat de winst slechts strekken
zal tot dekking der geringe bedrijfskosten,een weinig afschrijving en een
kleine bijdrage voor de kerk.
In één woord gezegd, al hare afnemers kunnen alle gewenschte artikelen
blijven ontvangen met het volste vertrouwen, dat zij geen hoogere prijzen
betalen dan waarvoor dergelijke goede kwaliteit leverbaar is.
Wat de toekomst voor de Coöperatie brengen zal, is ons allen nog
onbekend, doch dit is zeker; als wij haar blijven steunen als voorheen,
dan mag de toekomst worden tegemoet gezien in het volste vertrouwen
worden dat Coöperatie intact zal blijven tot welzijn en voordeel van
Heusden.
Weigert gij haar uwen steun, dan zal de concurrentie verminderen,
misschien zelfs geheel verdwijnen tot ons aller nadeel, want dan zal een
en dezelfde Handelsvereeniging alles tot zich trekken en zoo de macht en
winst grootendeels zoo niet geheel in handen krijgen. Dat met zulk een
toestand veel of zelfs iets gewonnen zou zijn is ongetwijfeld onderhevig.
Geachte leden en begunstigers, het Bestuur en onze hooggeachte herder
vertrouwen dat Heusden niet die stichting in steek zal laten, waaraan het
zooveel te danken heeft, maar integendeel zijn oude traditie getrouw zal
blijven. Dit zal heusden niet alleen strekken tot eer en roem maar tevens
tot voordeel en welzijn. Bedenkt allen:
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EENDRACHT MAAKT MACHT!
Ten slotte wenscht de Coöperatie dat deze brochure niet alleen aandachtig
gelezen en overwogen zal worden, maar tevens dat zij als een kostbaar
kleinood bewaard zal blijven,opdat later nog onze nakomelingen zullen
zien hoe wij met alle macht voor hen gestreden hebben. Zij zullen zich
dan een oordeel kunnen vormen of wij inderdaad een goed werk hebben
tot stand gebracht en behouden , of wij recht hadden om aller steun te
eischen . Zij zullen dan ons werk voortzetten, overtuigd wat daaruit nog
kan voort vloeien, mits men algemeen blijft steunen zoowel moreel als
financieel .
De Coöperatie eindigt dit historisch stuk met den wensch uit te spreken
dat zij al hare leden en begunstigers onder Gods mildsten zegen hand aan
hand mogen voortgaan , opdat onze Coöperatie moge blijven:
1e Een stichting tot dankbare herinnering voor verkregen weldaden .
2 e Een middel tot behoud en voortdurende vermeerdering van
Heusdensch welvaart .
Laten wij daartoe bijdragen door eendrachtige moreele, financiële,
godsdienstige samenwerking. Dat God ons daartoe kracht en gezindheid
verleene tot in lengte van dagen.
Asten-Heusden, Januari 1929.
J .Amold, Pastoor.
Het bestuur:
L.van Tilburg (Voorzitter), L.Koppens, (Secretaris),
K.van Kessel, (Penningmeester), A.Berkers, H.A. Hoefnagels, leden
Heusdense Archieven
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OVERZICHT
Van de pastoors van Someren-Dorp.

1471
1500

Samengesteld door de heer J .v.d.Bosch in verband met het zilveren pastoraat van pastoor A.van den Heuvel in 1958.

700 Deze streek is waarschijnlijk door de H. Lambertus gekerstend.
Naast de overlevering maakt het feit, dat het begevingsrecht en een
deel der tienden reeds voor het jaar 1200 aan de Lambertuskerk te
Luik behoorden en het oudst bekende schepenzegel van Someren,
naast 4 klimmende leeuwen de beeltenis van de H. Lambertus
voerde, dit waarschijnlijker.
1212 De parochie Someren wordt door Paus Innocentius 3e bevestigd
voor Wericus abt van Floreffe bij Namen. Hoewel er in deze vijf
eeuwen zeker al pastoors in Someren benoemd zijn geweest, komt
de eerste die met naam genoemd wordt pas voor in 1339.
1339 Joannes Hargnet. Overleden 22 november 1349. Hij was geboren
in Nijvel en pater van de abdij van Floreffe.
1349 Joannes Plichon. Overleden 27 september 1349.
1350 Henricus ..... geboren te Orp Ie Grand. Religieus van Floreffe.
Overleden 5 augustus te Someren ..
13..
Tot 25 juni 1403. Toen overleed Waltherus Gruyt, was ook prior
van Floreffe. Vervulde in Someren geen dienst maar had in Willem
van Herssel een plaatsvervanger.
1403 Gijsbertus Back. Wanneer het jaartal 1436, dat in de kruiskerk op
het Kerkeindje bij een zijdeur voorkwam betekende, dat deze kerk
in dat jaar gebouwd of voltooid was, zou ze onder deze pastoor
gebouwd zijn. Back was later kanunnik van de St Janskerk te
's Hertogenbosch en stichtte in deze kerk een fundatie ...
1440 Petrus ... . komt voor in de oprichtingsakte van het beneficie van
de kapel van Ommel als getuige.
1458 Lambertus de Schaveta uit Floreffe overleed 5 juni 1471 te
Someren.
±

26

1520
15 .._
1560
15..
156.

1569

Paulus Keteler overleden in 1500.
Simon Sampry. Was ook kanunnik der St. Petruskerk te Leuven;
in Someren liet hij de parochie door een plaatsvervanger bedienen.
Onder deze pastoor werd het bij ons allen nog bekende
Broederschap van het H. Sacrament opgericht. Tot het in gebruik
nemen van de Nieuwe Kerk in 1925 gingen de leden hiervan mee
met een kaars in de maandelijkse processie. Het broederschap is
toen verenigd met dat van de H.Drievuldigheid en bestaat nu
nog. Hun activiteit gaat niet verder dan het gezamenlijk meegaan
in de processie en het beboeren van hun akker van welke de
opbrengst wordt verkocht. Van dit geld wordt een jaarlijkse
teeravond gehouden.
Petrus Gherinca, van 's Hertogenbosch.
Rutger Bellarts alias Havere. Had plaatsvervanger.
Remachus van Limburg . Hij wordt ook genoemd Magister en
Subdiaken.
Jacobus Daems. Was wereldgeestelijke. Hij was geboren in
Someren.
Jacobus V.d. Eijnden. Was ook geboren te Someren en deed
afstand ten gunste van zijn neef Mathias Brants. v'd.Eijnden
studeerde te Leuven en was daar bij de promotie 20 e van de 103
studenten.
Mathias Brants . Geboren te Someren. Voor zijn pastoorbenoeming
was hij rector van de kapel, welke stond op de Postel, vroeger
geheten Opstal.. In 1569 kreeg oostelijk Noord-Brabant zijn eigen
bisdom. In de eerste synode van dit bisdom in 1571 werden de
dekenaten vastgesteld. Someren kwam onder het dekenaat
Helmond. De eerste deken was Mathias Brants van Someren. Hij
had te Leuven een academische graad behaald en was bij een
vergelijkend examen in 1559 18 e van de 154 studenten.
Deken Brants stierf te Someren 27 april 1574 en werd in de kerk
op het Kerkeindje begraven. Een gedeelte van zijn grafzerk is via
de vloer van een varkensstal op het Raadhuis terecht gekomen.
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1574

1613

1615

1615

1635

1618

1636

Gerardus Jacobs van Asten. Deze pastoor is een van de grootste
priesters uit Asten . Nadat hij te Leuven de graad van bacalier in
de Godgeleerdheid had verkregen werd hij in 1574 te Someren
pastoor en deken van het dekenaat Helmond. In 1605 verzocht hij
aan de bisschop van het laatste ontslagen te worden, maar het
werd nog 1612 , voordat aan dit verzoek werd voldaan. In het
daaropvolgende jaar 1613 stierf hij te Someren .
Gulic1mus Colen Wereldgeestelijke, in 1605 was hij kanunnik
van de St. Jan te 's Hertogenbosch. Hij was slechts twee jaar
pastoor in Someren. Toen in 1615 de pest heerste was hij een
van de slachtoffers.
Gijsbertus van Dijstelbergh. Kanunnik van de Norbertijnen te
Heeswijk. Werd op 17 oktober 1615 door de abt van Floreffe
voorgedragen door bisschop Sonnius benoemd en op 23 oktober
ingeleid.
Francisscus van den Eijnde. Geboren te Lierop. Hij was reeds
op 26-jarige leeftijd pastoor in Someren. Bij de kerkvisitatie in
1616 verklaart hij met zekere trots dat er in zijn parochie 1200
communicanten zijn. Hij werd slechts 46 jaren oud en stierf te
Someren in 1635.
Joannes Adriansen ook Adriani. Behalve Dijselbergh die maar
een maand pastoor te Someren was , waren alle pastoors na het
oprichten van het bisdom den Bosch wereldgeestelijken geweest.
De abt van Floreffe, later die van Postel, had het recht om een
geestelijke bij de bisschop als pastoor voor te dragen.
Verheffing van het huis van Postel tot ene Proostdij .
Omstreeks 1620 werd Postel van Floreffe gescheiden en Postel
werd een afzonderlijke abdij.
Gerardus Verdonck was geboren in Mierlo en tot hij als pastoor
benoemd werd aldaar kapelaan. Tegelijk met het pastoors ambt
werd hij deken van Helmond. Zeer moeilijke tijden maakte hij
mee. Reeds als kapelaan van Mierlo werd hij door het
Staten1eger gevangen genomen en voor 25 gulden te Geldrop
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weer vrijgekocht. In 1634 werd door de Staten de katholieke
godsdienst verboden, maar in 1646 begon deze maatregel van
kracht te worden. Pastoor Verdonck vluchtte naar het
Nonnenconvent te Hoydonk. Was de katholieke godsdienst in
1635 al verboden, nu werd de kerk op het Kerkeindje met al
haar bezittingen in beslag genomen .Alle ambtenaren als Vorster,
Schout, Secretaris en Schoolmeester kregen de keuze gereformeerd
te worden of ontslag te nemen. Bijna 200 jaren, tot 1835, zou het
duren eer wij hier weer een roomse burgemeester zouden krijgen
en in Lourens Buskes een roomse schoolmeester..
De vrijgekomen betrekkingen werden door gereformeerden bezet
en voor deze paar mensen werd dominee Jac. Blok uit Opijnen
beroepen. Verdonck bleef pastoor tot 1667 en deken tot zijn dood
in 1680.
1667 Henricus Verschuren van Someren tot zijn dood in 1673.
1673 Antonius Jacobs en Franciscus Hoyberghen. De vicaris Houbraken
droeg aan Jacobs de herderlijke zorg van Someren op, maar de
abdij van Postel stuurt ook een kanunnik "Franciscus Hoyberghen"
De vicaris had Hoyberghen als pastoor geweigerd en hierdoor
was er een geschil ontstaan tussen de vicaris en de abdij van
Postel. Dit geschil liep zo hoog op dat de wereldlijke macht er
zich in mengde. Pas op 19 april 1676 werd er een contract
gemaakt waarin bepaald werd dat Jacobs pastoor zou blijven,
doch bij zijn vertrek of dood zou de abdij een nieuwe pastoor kunnen aanstellen.Onder pastoor Jacobs werd in 1674 een kerkje op
de Postel gebouwd in de vorm van een schuur met een strooien
dak. Dit werd oogluikend toegestaan.
1695 Macarius van Heessel. Geboren te Sint Oedenrode. Na de dood
van pastoor Jacobs werd door de prelaat van Postel, Sichmans ,
volgens het boven beschreven contract Macarius van Heessel aan
de vicaris voorgedragen. Maar toen de inleiding zou plaats hebben
was er te Someren een grote opschudding, welke veroorzaakt was
door de voornaamste ingezetenen, die deze aanstelling op alle
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mogelijke manieren trachtten te beletten.Het incident liep zo hoog
op dat men gerust kan zeggen dat het in haat veranderde en de
parochie in twee kampen verdeelde.
1696 Gerardus Verschuren uit Someren. Deze wereldgeestelijke was
de grootste tegenstander van van Heessel. Hij was te Someren
geboren, was van goede huize en had veel familieleden die grote
invloed hadden. De schepenen en inwoners waren door deze
familie opgeruid om van Heessel afbraak te doen en te trachten
hem te verwijderen. Geen middel was te min om tot dit doel te
geraken. De gemeente had Thomas Istelet als advocaat om haar
belangen te behartigen. De familie Verschuren belooft de Vorster
Willem Fabricius 80 gulden voor het gevangen nemen van van
Heessel. De schout van Peelland verbiedt de godsdienstoefeningen
door van Heessel. Dominee Jac .v.d.Brughe (de derde dominee)
brengt het zover bij de hoogmogende dat van Heessel binnen acht
dagen Someren moet verlaten anders zal de gewapende macht
hem dwingen. Om aan al die herrie een eind te maken biedt de
vicaris aan van Heessel de pastorie van Valkenswaard aan,
zonder dat hij ooit dienst in die kerk heeft gedaan, tot hij op
18 augustus 1701 te Someren sterft. Maar ook Verschuren, de
grootste tegenstander van van Heessel heeft niet lang plezier van
zijn pastoraat, hij sterft op 20 juli 1704.

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.
Beheermij van der Loo,Markt 10, Asten. (Postbus 135720 AA)
Bouwbedrijf van Bree, Vaarselstr.10, 5711 RE Someren ~
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verberne, 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,,lndustrielaan 10, Someren ..
Leenen BY. Verwarming, Loodgietersbedrijf Half Elfje 4,Someren
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.109 5711 AC Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
Schildersbedrijf Looymans, Hoornmanstraat 1,5711 EZ Someren
Meeus Assurantiën, Postelstraat, Someren
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, Someren. --Fr. v. Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25 5721 BA,
postbus 61,5720 AB Asten
'1
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.dDiesduncstraat 17, Asten.
De Heer en Mevrouw de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren.
Fysiotherapie Campanula Asten, Hofstraat 2 5712 BB Asten. _ 9

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse? Info: Henk van Houten: tel. 0492-332190.
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Bent U nog geen lid van onze vereniging? Hartelijk welkom!
Ondergetekende geeft zich op als:
Gezinsabonnement
24,00 Euro per jaar
20,00 Euro per jaar
Abonnee op De Vonder
Bij verzending per post extra op aanvraag
van Heemkundekring De Vonder te Asten/Someren
Bij het lidmaatschap is een abonnement op De Vonder inbegrepen.

Naam en voorletters: ................ ......................... Hr./Mevr.
Straat en huisnummer: .............. ................ .. .... .............. .
Postcode en plaatsnaam: ...................................... ......... .
E-mailadres: ....... ...... ....................... .. .... ................ .. .. .
Telefoonnummer: ....... ................. ......... ..................... .. .

Datum: ............. .............. Handtekening; . ..................... .
Speciale belangstelling voor: ................... . ...................... .
Gelieve op te sturen naar : Heemkundekring De Vonder,
Moorsel 5,5715 PX Lierop
Na ontvangst krijgt U bericht van ons.
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