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Er wordt in Someren al vanaf 600 voor Christus geboerd. Dat
weten we uit onderzoek dat gedurende de afgelopen jaren in het
gebied Waterdael werd uitgevoerd. Dit onderzoek werd verricht
door de archeologen Nico Rooijmans, Fokko Kortlang, Jos vd
Weerden en een aantal vrijwilligers.
Vanaf 600 voor Christus tot aan het einde van de Romeinse tijd
werd geboerd op de langgerekte dekzandplateaus langs de Aa en
de kleine Aa (opgravingen in het Waterdael en het voormalige
Philips kampeerterrein).
De bewoners van de in het Waterdael opgegraven nderzetting
waren in de eerste plaats boeren. Via vergelijkende
onderzoekingen elders in Nederland weten we hoe hun akkers er
ongeveer uitzagen. De akkers bestonden uit kleine vierkanten,
C.q. percelen met zijden van circa 40 meter, die waren
omgeven door lage wallen of heggen. Aangezien de akkers in die
tijd niet of nauwelijks werden bemest, moesten deze, na een
gebruik van een of twee jaar, langere tijd braak liggen. Van een
groot akkercomplex werd dus maar een klein deel gebruikt. De
boerengemeenschappen bestonden uit nauw verwante families en
de akkers zullen gemeenschappelijk bezit zijn geweest.
Boerderijen werden gebouwd op braakliggende akkers. Het braak
liggen van akkers had regelmatig 'verplaatsing' van akkers en
boerderijen tot gevolg. Het land werd na 2 a 3 jaar verlaten,
omdat men geen bemesting kende. In Someren verbouwde men
primitive graansoorten, zoals rogge, emmertarwe en gerst. De
onderzoekers hebben paal sporen van de opslag schuurtjes van
granen ( die door brand lijken te zijn verwoest), aanzienlijke
hoeveelheden verkoold graan gevonden. Ook staat vast dat
veeteelt een onderdeel was van het bedrijf. De enkele koeien
werden in de boerderijen ondergebracht, schapen en varkens
werden in de openlucht gehouden. Het vee weidde men in het
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bos. men gaf het takken en loof, bijvoorbeeld van de iep, te eten.
Dit loof was een uitstekend veevoer. Vooral in trek waren de
zogenaamde waterloten. Daarom werden de bomen voor dit doel
kort gehouden (geknot). En omdat de standplaats van de iep in de
oude bossen uitstekend geschikt is als weidegrond, werden iepen
al vroeg in de prehistorie gerooid. De iep was een belangrijke
boom. Van iepenhout maakte men meubels en werktuigen. De
bast leverde touwen textiel. De bast bezat bovendien een
wondhelende kracht en werd tegen wonden en ziekten zoals
schurft gebruikt.
Net als de iep was ook de es populair als leverancier van loof
voor het vee. Behalve de iep en de es werd in mindere mate ook
het loof van de beuk, linde, esdoorn en hazelaar gebruikt als voer
voor de huisdieren. Per koe waren per winter halfjaar, wanneer
de beesten op stal stonden, wel 1000 bundels loofhout nodig. Dat
we de iep nu weinig zien, komt doordat in 1919 de iepeziekte
toesloeg, een infectieziekte veroorzaakt door een schimmel. Er
wordt nu gezocht naar resistente iepevarianten. Ook werden in de
bossen de varkens geweid. De naar voedsel zoekende varkens
waren voor een belangrijk deel aangewezen op eikels. vooral de
zomereik had grote betekenis voor de varkensteelt.
De resten van deze boerengemeenschappen te Someren zijn
indertijd op gegraven en uitvoerig beschreven in de boeken,
o.a."Een en al Zand" door Nico Rooijmans-Fr.Theuws isbn 9072526-21-x en "Archeologie en ruimtelijke ordening in
Z.O.Brabant" door Nico Arts isbn 90-75767013.
Ook is het graf beschreven van een Somernaar, een soldaat die in
het Romeins leger heeft gediend. Het Romeinse leger bestond uit
vele gast arbeiders en soldaten. Als deze 20 jaren gediend
hadden, hadden ze recht op grond. Ze werden dus boer. De eerste
geschriften die informatie verstrekken over Zuid-Nederland zijn
van de Romeinen, die rond het jaar nul, het zuiden van Nederland
binnenvielen.
Tacitus en Caesar verhalen over een zeer verspreid bevolkt
bosgebied met Keltische stammen in nederzettingen van

doorgaans enkele families. In Someren zijn dat, na studie van het
urnenveld vermoedelijk 5 families geweest. Dankzij de vrede die
de Romeinse overheersing met zich meebracht, de zogenaamde
Pax Romana, kon het verder in cultuur brengen van de bosgrond
in alle rust voortgezet worden. In de Romeinse tijd waren er al
heidevelden van behoorlijke oppervlakte. In die tijd werd handel
gedreven met Zuid-Europa en wegen, zoals de Maastrichterbaan,
legden het gebied verder open. Langs deze routes werden nieuwe
gewassen en bomen zoals spinazie, erwt, ui en kastanje
ingevoerd. Met het wegvallen van de Pax Romana, omstreeks
200 na Christus, kwam ook voor Someren een eind aan de bloei.
Plunderende stammen vielen Zuid-Nederland binnen waardoor
tussen 300-600 na Christus de bevolking de landbouwgrond met
heide verliet en alles weer bedekt raakte met bos. Een andere
oorzaak van de ontvolking was het vochtiger worden van het
klimaat, waardoor de grondwaterstand steeg. In die tijd is 25%
van het Brabantse moeras ontstaan. Van de periode na de
Romeinen (200-650) is weinig bekend. Er zou sprake zijn van
grote epidemieën en religieuze taboes, die ontbossing
verhinderden.
Dit ontvolkte gebied vormde een mooi doelwit voor Frankische
kolonisten die omstreeks 650 na Chr. de zandgronden van
Midden- en Oost-Brabant bereikten. Met deze Frankische
overheersing brak eindelijk weer een periode van stabiliteit aan.
De landbouwers namen in alle rust de oude vestingplaatsen in.
In Someren zijn bij de genoemde opgravingen in het Waterdael
boerderijen aangetroffen uit de vroege middeleeuwen (600-700
na Chr.) van latere tijde zijn een tiental verspreide boerderijerven, gelegen rond een plein bij een kruispunt van twee wegen.
Tot de vondsten behoren enkele hoefijzers, de oudste van heel
Nederland (1000-1250 na Chr.). Vanaf 1250 volgde er een
enorme agrarische uitbreiding, waarschijnlijk door een
snelgroeiende bevolking, minder oorlogen, een beter klimaat en
een economische bloei. Uit onderzoek o.a. bij Someren blijkt dat
de bevolking en bewoning zich rond 1250 verplaatst van het
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uitgestrekte akkerland rond het Waterdael naar het lager gelegen
gedeelte, waar de huidige dorpskern ligt. De oude kerk was in de
buurt van het huidige protestantse kerkhof. Na de vrede van
Munster in 1648 werd een schuurkerk gebouwd voor de
katholieken in het gehucht Opstal, nu Postel geheten en de kom
verplaatste zich meer en meer naar dit gedeelte. Het oude
woonakkergebied (Waterdael) werd nu geheel als akker ingericht.
Men egaliseerde het oude kerkhof, het urnenveld en intensiveerde
de produktie met een nieuw bemestingssysteem, door middel van
potstallen. Als gevolg van dit bemestingssysteem werden de
sporen van de oude woon plaatsen afgedekt, zodat ze aan het
huidige oppervlak niet meer waar te nemen zijn. Door de
potstalmest kwam er ieder jaar een laag van gemiddeld 1 mm
over de oude woonplaatsen, zodat heden ten dage voor een
deel in de Kempen en Oost-Brabant niet meer in het landschap is
te zien waar vóór 1250 de dorpen lagen (Frans Theuws).
Aan de rand van de akkers ontstonden rond 1250 gehuchten
ronde de grote Speelheuvel (gemeentehuis) en het huidige
. êpeelheuvelplein. Verder ontstonden de gehuchten Opstal
(Postel), Eind, Varsel, Hoeven, Hozen, Slijven, Vlas, Vlerken en
Lijnstrepen. Aan de rand van het oude akkercomplex ontstond het
nieuwe Someren.

Het ontstaan van het gehucht
Men begon met het uitzetten van een driehoekig plein, een
plaetse of heuvel.
Langs de 3 zijden werden boerderijen gebouwd, de heuvel bleef
een open ruimte, begroeid met eikebomen en een drinkplaats
voor het vee. In de onmiddelijke omgeving werd de grond
ontgonnen. Aan de hoge zijde werden akkers aangelegd en aan de
lage zijde groengronden of beemden.
De akkers werden bemest met de plaggen en dierlijk me L Deze
werd geleverd door runderen en schapen, die geweid werden in
de beemden en op de verder van de nederzetting afge legen
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heidevelden. 's Morgens dreef men het vee uit de stal het plein
op, waar het kon drinken uit de vijver. Daarna ging het vee onder
leiding van een herder naar de grasgronden.
's Avonds werd het vee ondergebracht in de potstal, een
uitgediepte stal.
Hier deponeerden de dieren hun mest, die zich vermengde met de
over de vloer uitgespreide plaggen. Dit zijn afgestoken zoden van
groen en bosgrond, maar voornamelijk toch van de heide, waarbij
de plaggen van vochtige heide (dopheide) de voorkeur genoten
boven die van droge heide (struikheide). Na verloop van tijd was
de potstal vol. De dieren raakten met hun rug de zolder en dan
werd het tijd het mengsel over de akkers uit te strooien. 'Het
zwaarste werk was het inblokken, lossteken van de vast
ineengetrapte mest en het 'uitvaren'van de potstal, iedere keer als
de beesten zich weer tegen de zoldering hadden vastgescheten".
Bij gebrek aan heidestrouwsel werd, om de potstal droog te
houden, ook d 'n erdloop aangesproken. Dit was een hoeveelheid
teelaarde, afkomstig van de met de schop uitgeladen eerste vore
van een landbouwperceel.
De potstalmest bevatte altijd veel zand.
Onder invloed van de eeuwenlange plaggenbemesting werden de
akkers hoger. Men schat dat de zandophoging van de akker wel
lmm per jaar bedroeg. Schapen waren vooral belangrijk als
mestrnakers. De schapen werden 's nachts en ook enige tijd
overdag opgestald om zoveel mogelijk mest te winnen. Zonder
heide was het voeren van akkerbouw een onmogelijkheid. Door
bemesting met heideplaggenmest nam de opbrengst van de
akkers toe tot het drie of viervoudige. Men kon nu een drie- in
plaats van een tweeslagstelsel toepassen. Het eerste jaar werd de
grond bebouwd met wintergraan (tarwe of rogge), het volgende
met zomergraan en het derde jaar liet men hem braak liggen om
het vee de stoppels en opslaande kruiden te laten wegvreten.
Bovendien werd het bouwland door de toevoeging van plaggen
minder droogtegevoelig. De opgebrachte plaggen hielden het
water vast en hoogden het bouwland als maar op. Hierdoor
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verkregen ze hun karakteristieke 'bolle vorm'.
Vanaf 1250 tot 1900 komen de heidevelden tot hun grootste
uitbreiding.
Deze heidevelden handhaafden zich zeer lang, tot het moment
waarop ze niet meer de voornaamste mestlevera~~iers waren. In
één opzicht veranderde de heide echter door de tIJd. V~n nature al
een indicator van schrale omstandigheden, werd de helde steeds
schraler en schraler. Er werd namelijk veel vanaf gehaald en niets
naar toegebracht. Het is bijna een wonder dat de heidevelden
zolang de mestleverancier hebben kunnen zijn voor de akkers.
Voor één hectare akker was gemiddeld tien of soms zelfs wel
dertig hectare heide nodig!
Het vee vrat niet alleen de heideplantjes af, maar ook grassen en
bij voorkeur de jonge sappige scheuten en de bast van her en der
verspreid stande berken en eiken, de laatste boomso~rten van het
eens zo uitgestrekte 'oerwoud'. Hierdoor werd de helde op den
duur een boomloze vlakte, de mest van het vee samen met de
heideplaggen keerde niet terug naar de heide, maar kwam de
illers en dorpelingen ten goede in de vorm van mest, wol en
vlees.
Ook het steken van plaggen betekende afvoer van organisch
materiaal van de heide naar het dorp en de naaste omgeving. De
heide dekte dit verlies omdat de struikheide en de dopheide
planten zijn die als het moet, kunnen gedijen ~p zéér .arme grond,
iets wat maar weinig plantensoorten lukt. In dIt agrarIsche
systeem van het akkerdorpenlandschap zagen we dus gebeuren
dat aan steeds voedselarme grond nog meer voedsel werd
onttrokken dat vervolgens aan relatief rijke grond werd gegeven.
De 'arme'heide leverde plaggen, dakbedeksel, stalstrooisel,
brandstof, bezems, voedsel aan schapen en runderen en via bijen
honing en was.
Honing was in die tijd de enige zoetstof. Van de was maakte men
kaarsen toendertijd de beste verlichting.
8

De akkers
Tot omstreeks 1250 woonde men op de akkercomplexen, die toen
niet uitsluitend akkers waren, maar, zoals al aangegeven,
woongebieden met daartussen kleine akkers. Na ± 1250 werden
de akkers groter met daarin verschillende percelen. De grootte
van de akkers werd voornamelijk bepaald door de ploeg. In de
prehistorie gebruikte men de kruimelploeg.
Daarmee kon men de grond slechts losmaken. De eerste
keerploegen (een risterploeg kon de grond omkeren) hadden een
vast rister, dat wil zeggen dat men slechts in een richting kon
ploegen en men na elke vore met de ploeg terug moest naar de
zijde waar men het ploegen was begonnen. Dit wenden van de
ploeg was natuurlijk tijdrovend en had verder nog als bezwaar
dat het keren met een ossespan een moeilijke zaak was. Men
streefde er dus naar het aantal wendingen met de ploeg zoveel
mogelijk te beperken en koos voor de zeer lange (ongeveer 400
mtr. en langer) zeer smalle (ongeveer 20mtr.) percelen, de
langrepels.
Zo ontstond een groep bouwlanden die allen dezelfde
perceelsvorm bezaten en die als geheel door een wal waren
afgesloten. Op de wal stonden bomen, zoals wilgen, essen, iepen
en eiken, al dan niet in geknotte toestand, samen met de
meidoorn, de wegedoorn, de rode kornoelje, de kardinaalsmuts,
de gelderse roos, de wilde roos, de braam en nog een groot
aantal wilde planten. De mensen hakten injonge boompjes,
zonder ze geheel door te hakken en bogen ze en vervlochten de
takken, zetten er doom en boomstruiken tussen en maakten op
die manier een dichte haag.
Men kon er niet doorheen lopen en er zelfs niet doorheen kijken.
Deze hagen zorgden ervoor dat het vee niet op de akkers kwam.
Het aftreden van gelijke afstanden langs een weg, waaruit repels
worden ontgonnen is een breedtemeting. In verband daarmee
heetten dergelijke akkers vaak 'de Bree'. Meestal is deze
akkernaam als zodanig verdwenen, maar herinnert een naam als
9

de Breestraat (weg naar de Bree) nog aan deze oudste akkers. Er
zijn nog meer wegen, waarvan de benaming uit vroeger tijden
stamt. Zo loopt 'de dijk' recht naar een doorwaadbare plaats
in de rivier (Houtbroekdijk). 'De straat' loopt evenwijdig aan de
beek (Houtbroekstraat). Daar waar beekdalbossen en moerassen
in de buurt van de pas gestichte nederzettingen lagen, werden de
bomen gerooid, waardoor groengronden ontstonden, beemden
genoemd (Beemdstraat). Hier groeiden grassen en vooral kruiden
die het (rund)vee tot voedsel dienden.
Deze beemden lagen als een langgerekt lint aan weerszijden van
de rivierde Aa. Men kon deze gebieden slechts vanaf de hogere
delen binnengaan.
Deze kavels waren lang en smal en lagen met de kortste zijde op
de beek.
Kavelgrenzen werden geaccentueerd met heggen. De beemden
waren als weidegrond in gebruik omdat ze dicht bij huis lagen.
Verderaflag altijd het hooiland. Tussenin bleven er 'wild'gelaten
delen in het beekdal. In de hegsen die de perceelsgrenzen markeerden, werden wilgen,
populieren, elzen en eiken benut als knotboom. Plaatselijk knotte
men niet, maar liet men bomen uitgroeien tot mooie rechte
exemplaren. De broekbossen werden bekend als hakhoutbossen
voor de levering van mutserd- en geriefhout.
Aanvankelijk was de heuvel (plaetse), hei, bos, moeren, peel en
woeste grond gemeenschappelijk bezit. Om die reden werden ze
gemeijnten of vroenten genoemd. Het begrip gemeijnt (of
gement) is erg toepasselijk; het
betrof gronden waarvan het gebruiksrecht aan de gemeenschap
kwam, terwijl het eigendomsrecht formeel meestal in handen
bleef van de heer. In het begin van de 13 e eeuw leren we
Someren kennen als een voormalig bezit van de bisschop van
Luik. Deze was echter veel van zijn rechten kwijtgeraakt aan de
lokale heer, terwijl later ook het nieuwe klooster Postel hier
veel goederen verwierf. (Postel werd gesticht door de abdij
Floreffe).
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Aan de boerenbedrijven is weinig veranderd wat betreft de
inrichting van de landbouwgronden gedurende de periode 12501900. Natuurlijk was er zo nu en dan een nieuw soort werktuig of
een nieuw gewas, dat het reeds bestaande aanvulde of verving.
De dorpeling verkreeg zijn turf, sprokkelde zijn hout en weidde
zijn schapen op de gemene gronden, die ook aan andere leden
van de gemeenschap toebehoorden. Het was zijn grond, maar
evengoed die van de andere dorpelingen. Een ieder haalde er
vanaf wat hij nodig had en hield daarbij rekening met de noden
van anderen.
Daarom ging men nooit uitputtend te werk. Het verdwijnen van
de gemeenschappelijke gronden in de loop van de 1ge eeuw was
voor de armen een catasrofe! Waar nu hout te sprokkelen en turf
te baggeren?
Someren heeft het lot gedeeld van zowat alle plaatsen in de
meijerij van Den Bosch. Zowel in de Geldersche oorlogen als in
de 80-jarige oorlog (1568-1648) heeft het dorp veel geleden en is
de welvaart achteruit gegaan. In het daarop volgende tijdperk van
1648-1795 hebben hoge belastingen, onderdrukking en de
achteruitzetting van Brabant als generaliteitsland schadelijke
gevolgen met zich meegebracht. In de 18 e eeuw werd de
boekweit in ons land vanuit Midden-Azië ingevoerd om op de
arme zandgronden al spoedig naast de aardappel uit te groeien tot
volksvoedsel.
Boekweit leverde meel en zemelen, waarvan brood en koeken
gemaakt werden. De heideplant kan leven in de allerschraalste
omstandigheden en dat gold ook voor boekweit. Boekweit is een
graangewas met beukennootjesachtige vruchten (boek=beuk,
weit=tarwe). De plant groeit alleen op zeer arme gront. Is die iets
te vruchtbaar, dan blijft de plant te lang doorgroeien.
De plant is absoluut niet bestand tegen vorst.
In die jaren kwam ook de verkoop van turf op gang. De turf uit
Someren was baggerturf. Deze had een goede naam en was
bijvoorbeeld beter dan de Bossche klot. Ook wordt Someren rond
(1800-1850) genoemd als een plaats waar de boeren zich speciaal
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toelegden op het mesten van kalveren, samen met enige dorpen in
de omgeving van Den Bosch. "Met de beste en smakelijkste van
Republiek". In die tijd hoorde Someren ook tot de dorpen met de
grootste ontginningen (1000 lopensen ca. 165 ha.). De Peel was
in die tijd een zeer groot gebied. Het strekte zichuit als een brede
strook van Asten-Someren tot Zeeland-Escharen. Door de
eeuwen heen zorgden vruchtbaarheid, boomdichtheid en
kleinschaligheid voor een bijzonder intiem landschap. Waar
dergelijke landschappen nog bestaan, bijvoorbeeld als
landschapsreservaat, bekoren ze ons nog altijd door hun
ontroering en intimiteit, de twee voornaamste kwaliteiten van dit
landschap. Om de sfeer van dit oude Brabantse landschap te
proeven moeten we bij de schrijver Antoon Coolen zijn: Over
omwalde akkers': "De veldjes van rog en van peeën en van
boekweit en van aardappelen, het spurrieweitje voor het vee uit
de potstal, de altijd lispelende populieren langs de murmelende
beken, de landweg slingerend van staldeur naar staldeur, de
hoeve met de linden voor de gevel, de stal en schuur en schop en
het eendere erf met terzij van den put, de hof met vlier en
.boerenbloemen". Over de heidevelden: "De eentonigheid mocht
een kenmerk zijn voor de heide, ze had niettemin de glorieuse
pracht van haar nazomersen bloei, dien gloed van paars onder de
milde blauwen wit tinten van de bewolkten augustuswereld. "
Over de Peel: ''Nooit elders in Brabant heb ik tegenover een
landschap gestaan, dat zijn gedachte zo diep aan mij opdrong,
een mengeling van grootse trage romantische, vegatieve wording,
van een eenzaamheid, verlatenheid, barheid, barsheid,
grouwheid, kommervol hard werken en schoonheid tenslotte
ook".

Begaafdheid op school werd hoogstens door de meester of
pastoor onderkend. Voor het bedrijf had begaafdheid weinig of
geen praktische waarde.
Wie verder wilde leren, moest naar het seminarie gaan. Men had
de wil om enerzijds de natuur te beheersen, maar anderzijds ook
de gelatenheid om tegenslagen te aanvaarden. Eigenschappen die
werden overgeërfd van geslacht op geslacht. Na de periode tot
1850 kwam er een bewustwordingsproces op gang. Uit een
verleden van armoede en achterstand wilde men naar een betere
toekomst. Die bewustwording zette sterk door in de twintigste
eeuw: fierheid en durf, geduld, volharding, oplettendheid en over
leg. Met deze eigenschappen ontwikkelden de boeren zich tot de
groteondernemers in onze tijd.
Het werk van voormannen, zoals pater Gerlacus van den Elzen
(1853-1925), de onderwijzers van ons dorp met name August van
Gijsel (1876-1949) en Jan Linden (1903-1981) was zeker
onvruchtbaar gebleven, als de boeren hadden volhard in
traditionele denkpatronen en onverschilligheid. Het tegendeel is
bewezen!
Martien van Kuijk

Het bestaan was uiterst sober. Er kwam weinig beïnvloeding van
buiten.
Elke generatie werd geleerd om in het voetspoor van de ouders te
lopen.
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Waar 's daags de tortels fleemden
Daar plaatst Pastoor het op 't Altaar
Van Onze Lieve Vrouwe;
Doch 's ochtends staat de Priester
stom
Want, waar zijn oog ook schouwe:
Geen wonderbeeld is meer te zien,
Waar zou hij 't wedervinden? .....
Hij roept den koster, vraagt en zoekt
Met kennissen en vrinden;
't is al vergeefsch, geen zoeken
baat.. ..
Ach roept men onverholen:
"Vast heeft een schelm, een lage fielt
Het beeldje hier gestolen"

KRONIEK VAN
ONZE LIEVE VROUW
VANOMMEL

Het beeld zou kunnen rooven;
Maar, welk een wonder! 's
And'rendaags
('t Ging elk verstand te boven,.)

En onder 't kussen van zijn hoofd
Den sleutel van den Tempel
"Het plekje is lieflijk, honingzoet,
"'t wordt "O-mel"des geheeten!"
En nimmer zal het dankbaar hart,
Wat "O-mel" biedt, vergeten

Was 't weder te Ommel op den paal,
Waar men 't eens had gevonden;
Doch 't zegel op de deur der kerk
Bleek gaaf en ongeschonden!

't Schenkt hulp en troost voor elke
kwaal
Aan wie er mag vertoeven;
't Is best bekend en meest bezocht
Door hen, die hulp behoeven!

Dit is, zoo oordeelt met terecht,
Een klaar en duidelijk teeken,
Dat Ommel wel de plaats moet zijn,
(Wie kan het tegenspreken?)

Het dankt zijn wijd verbreide faam
Aan Onze lieve Vrouwe
Die eeuwen lang er elk vertroost,
Die zucht in leed en rouwe!

Waar Onze Lieve Vrouw door 't volk
Wil aangeroepen wezen,
Waar zij naar lichaam en naar ziel
De kranken zal genezen!

IJ
Doch zie, wat een vreugd! Daar wordt
Pastoor
Een boodschap toegezonden:
Men heeft, 0 wonder! Te Ommel 't
Beeld
Weer op den paal gevonden!

EN
AANDENKEN AAN HET
.. 500 JARIG JUBILEE
Waar 't Peeland aan de Kempen paalt,
In 't hart der Meierij,
Daar ligt een plekje need'rig, klein,
Rondom in de woestenij.
't Is veen, moeras aan ene zij,
Aan de Andre dorre heide,
Onvruchtbaar schier en ongeschikt
Voor akker en voor weide.
Ontgonnen echter werd de streek.
Door nijvre handen
Herschapen, langzaam, in een oord
Vol welige akkerlanden.
Twee heldere beekjes "Vlier" en "Aa"
Beproeien er de beemden
En 's avonds slaat de nachtegaal,

Naar Astens Herder keert het weer
Die 't op 't Altaar zal zetten
Terwijl den koster wordt gelast,
Nauwkeurig op te letten

Men staat verstomd, knielt dankend
neer,
Van blijdschap opgetogen
Wil men Maria hulde biên,
En eeren naar vermogen!

Den andren morgen, zie, hoe vreemd!
Weer is het Beeld verdwenen,
Het zocht weer te Ornmel d'eigen paal,
Waarop het was verschenen!

Waarheen zal men nu 't wondre Beeld,
Die gaaf des Hemels voeren?
Dit bleek een oplosb're vraag
Voor de verbaasde boeren.

En nogmaals brengt men 't naar de
kerk,
En nog, en nog een reize,
Maar - 's morgens steeds is 't op den
paal
Op onverklaarbre wijze.

Men wikt en weegt, men denkt en
peinst,
Men zal 't Pastoor gaan vragen,-En - dra wordt met gejubel 't Beeld
Naar Astens kerk gedragen!

Nu heft pastoor, ten einde raad,
Verzegeld slot en drempel.
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En _ eeuwen lang verkonden luid
Den roem van 't Moederharte,
Dat nooit vergeefs nog werd gesmeekt
Ter leniging der smarte!

Een morgen - 't zijn vijfhonderd jaarHoorde Ornmel 't nieuws verkonden:
Een beeldje van Moeder Gods
Is op een paal gevonden.

Ja, Ornmel was 't gezegend Oord,
Dat Zij had uitverkoren!
Daar biedt Zij hulp, daar vinden hoop,
Die alle hoop verloren!
Daar wordt Haar Beeldje dus
geplaatst. ..
In een eenvoudig kastje
Bevestigd het aan déigen paal
Piet DJoosten, een smidsgastje.
Nauw spreekt de naam van 't
wonderwerk,
Dat Ommel zag gebeuren,
Of, krans of ruiker sieren 't Beeld
En spreiden zoete geuren.
Van heinde en verre stroomt men saam
Om 't "Wonderbeeldje" te eeren,
En in het Beeld de Moedermaagd,

Des nachts bewaard, opdat geen
mensch
15

Die troont in hooger sferen!

Spoed u naar Omme! in de Peel,
"" (Geen zee zal U meer deeren)
"" Ga mijn beeldje, dat ge er vindt,
"" Verheffen en vereeren! ""

En troost en redding zijn het loon
Voor d'eerbied en de hulde,
Hier aan Maria's beeld gebracht,
Die 't hart met vreugde vervulde!

En offer U mijn gaven!
Veel goud, met nog een somme gelds
Om een kapel te bouwen,
Waarin de nazaat ook zijn beê
Kon storten met vertrouwen!

En - nauw heeft hij die stem verstaan,
Of zweert den raad te volgen:
En aanstonds steekt een stormwind op,
Als scheen de he! verbolgen!

Ja, troost en redding zij het loon,
Dat toonen vele wond'ren,
Verworven door de vrome schaar,
Die zich hier afkwamen zond'ren.

Na eene moeitevolle reis,
Lang zoeken en veel vragen,
Komt hij dan eind'lijk te Ommel aan,
Ofnu zijn plan zal slagen? .....

'Ik sluimer --- Hemel, welk genot!
"Is 't waken, ofwel dromen?
"Zou dan Maria in 't gevaar
"Mij zelf ter hulpe komen?

Hij zoekt, hij vindt het Wonderbeeld!
Verrukt knielt, zinkt hij neder,
Heft oog en handen Hemelwaart,
Omhelst het Beeldje teeder!

"Ik zie Haar, 'k hoor een wondre
stem"
"Die luid begint te spreken:
"Wilt gij ontkomen aan 't gevaar
" Jan Haven? Dit is uw teeken:

Looft, eert en roemt die Lieve Vrouw:
Gij bracht mij in de haven,
'k Hernieuw, 'k bevestig hier mijn
eed,
16

IV
Steeds gaat Zij in haar goedheid voort
Te zeeg'nen, redden troosten,
Getuige Maaiken van de Ghoor,
Genoemd Marieken Joosten.

Nog steeds aanwezig even gaaf
En klaar en ongeschonden,
Als strekte 't eeuwen ten bewijs,
Wie hem hier had gezonden:

Nu spoedt hij zich naar Ommel heen!
Ofzou hij niet beseffen,
Dat hij aldaar Maria's beeld
Moet eeren en verheffen!

'''t Ontredderd vaartuig luisterd niet
"Naar 't roer, en dreigt te zinken ...
"Ik kan, ik wil.. .. helaas 'k zijg neer
"Geen ster van hoop zie 'k blinken;

Hier werkt Maria jaar op jaar,
Miraak'len niet te tellen,
En biedt voor alle kwalen heul,
Die ziel oflichaam kwellen!

Ook offert hij een schilderstuk,
Waarop zijn wedervaren
Voor aller oog is afgehaald,
't Is na vijfhonderd jaren.

Gegroet Maria! Ster der zee!
'k Wil steeds U dankbaar wezen!
Gezegend zij Uw heilige Naam!
Nooit is Uw roem volprezen!

"Ik sterfvan honger, smacht van dordt,
"'En keel en tong en lippen
"Zijn droog; en adem weigert schier,
"Als ik een zucht laat glippen.

Van Geldrn, Guluck, Berg en Kleef,
Van 't "Graafschap", Buren, Bommel
Komt met in overgroot getal
Ter "Bedevaert" naar Ommel

Nog schonk hij een veel groter beeld,
En deed dit zwaar vergulden
En plaatsen op een rijken troon,
Ter kwijting van zijn schulden!

Maar vurig dankend, knielt hij neer:
In 't bangste der gevaren
Waart gij, 0 Moeder mij ten heil
En bleef mi trouw bewaren!

"Reeds dagen zwierf en doolde ik rond
"De leeftocht was verslonden,
"Geen enk'le druppel water werd
"nog op mijn schip gevonden.

Of daaglijks groeit de toeloop aan.
Uit de afgelegenste oorden
Van België, van Nederland,
Van Duitschlands Rijnstroomboorden.

Het Beeldje het hij met een pracht
Van kleuren rijk bemalen,
Opdat Maria's glorie daar
In volle glans zou pralen.

Die stormwind werpt hem op het
strand
In een behouden haven,
Waar zijn honger ras verzandt,
Waar hij zijn dorst kan laven!

III
Maar bovenal, 't geen is geschied
Met zeek' ren Jan van Haven,
Een koopman, zwalkend op de zee,
Die zelf door eed kwam staven:

Vereerd door Jan van Haven,
't Geen Godsvrucht en vertrouwen
wekt
Bij alle oprechte braven,

Deze arme dienstmaagd ondervond
In al haar zielesmarte
Den bijstand van de meoder Gods,
Die balsem stortte in 't harte!

Een man in vreemde kleederdracht
Knielt op den oever neder
Een schipje slingert op de zee
In 't noodweer hen en weder;

1
I

Arm was Marieken, arm en krank,
Toch mocht ze een klooster stichten
Het klooster van "Maria Schoot"!
't zou duizenden verplichten!

Maar op den achtergrond verschijnt
De Zoete Lieve Vrouwe
In een klein kastjen aan een paal
Zijn "Toevlucht!" zijn "Getrouwe!"

't Werd ras 't gezochte toevluchtsoord
Voor zieken en gezonden,
Die met een vroom en dankbaar hart
Maria's lof verkonden

Een klein kapelleken in 't verschiet
Voltooid het lief toon eeltje
Daar nog een randschrift 't waarmerk
is
Van 't hooggevierd paneeltje!

Of wel met een beklemd gemoed
Om troost en redding smeeken
Tot Haar, wier macht en goede wil
Zoo schittrend zijn gebleken!

Nauw is dus 't Beeld der
Moedermaagd
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0, konde ik tot Maris's eer
Hier al de wondren melden
Waannee die Zoete Lieve Vrouw
't Vertrouwen kwam vergelden

Van eenen kreup'le uit Nederweert:
Johan Franciscus Sengers,
Eenjong'ling, twintig jaren oud,
Die bij geen drankjesmengers

Van zooveel pelgrims, jong en oud,
Die zuchtend in hun lijden,
't Zij naar het lichaam of de ziel
Haar hulp en troost verbeiden.

Geen Apothekers of Doktoors
Ooit baat had kunnen vinden.
Volslagen hulp'loos, als een kind,
Moest hij zich laten binden

Een Nuijs, een Simons, Cuijpers, Jans,
Een Mander Flo van Bremen,
Maria Heijnsberck, Jacob Pneu,
En honderd meer, te nemen

In eenen armstoel. Hij kon gaan
Noch staan. Slechts zitten, hamgem
Ofliggen, negen jaren lang!
Bleek waren zijne wangen!

Van elke bladzijde uit het boek
Nog in 't archief verblijvend,
En naam en voornaam, tijd en plaats
Gansch authentiek beschrijvend!

Gevoelloos, lam was 't linkerbeen,
Het rechter, krom getrokken
Was tegen 't dijbeen aangegroeit,
Wat baatten kruk of stokken?

De wondren zijn te groot in tal
Om ze alle te verhalen;
Genezen toch werd groot en klein
Van ongeneesbre kwalen!

Zij lichaam was schier uitgeteerd,
Bedekt met vuile wonden
Zoo werd die jong'ling op een kar
Naar Ommel heen gezonden,

De kreuple gaat, de doove hoort,
De stomme kan weer spreken,
En hij, die in de kerker zucht,
Voelt zijne kluisters breken.

Om daar van Onze Lieve Vrouw
Genezing afte smeeken,
Wijl menschenhulp onmoog'lijk was;
't Scheen duidelijk gebleken.

De blinde ziet, de drenk'ling leeft,
De lamme buigt zijn leden!
Zoo wordt Maria's roem verbreid
In dorpen en in steden!

Men draagt den knaap tot voor den
troon
Van onze Lieve Vrouwe.
Hoe vurig bidt hij vraagt en smeekt:
(het hart vol diepe rouwe)

....

En immer, tot op deze dag,
Gelijk de exvoto's toonen
BleefOmmels Zoete Lieve Vrouw
't Gebed door wond'ren loonen!

"Maria! Hulp in alle nood,
Geef mij 't gebruik der beenen!
O! red mij, zend mij van uw troon
Toch ongetroost niet henen!"

Nog onlangs, weken slechts geleên,
Wij mochten 't zelf aanschouwen,
Greep er een schitt'rend wonder plaats
Op 't kinderlijk vertrouwen

En zie, (Wie moest hier onverhoord
Maria ooit verlaten?
Reeds mocht zijn eerste bedevaart
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Meer dan de doctoren baten.
H.Sacrarnentsdag, 5 juni 1890

Moest Ommel gaan verlaten! ...
Men zegt, dat, toen men 't
Wonderbeeld
In veiligheid zou brengen,
En Ommels grenzen had bereikt
Bij jamm'rend tranen plengen,

't Gevoel keert weer in 't linkerbeen,
De lamheid is verdwenen
Het rechter -- krom gegroeid - springt
recht,
Hij speelt met beide beenen!

De paarden, schuimend van het zweet,
Geen stap meer verder konden,
Voor de Overste afsteeg, en door eed
Zich plechtig had verbonden;

Welhaast keert hij op krukken weer,
En eind'lijk zonder krukken!
Hij brengt, te voet van Nederweert
Die zonder ongelukken
O.L.V. Geboorte, 8 sept. 1890
23 april 1891

"k Zal 't Beeld, als 't maar de tijd
gedoogt,
Aan Om mei wedergeven!"
De paarden trekken daad 'lijk aab,
Onzichtbaar voortgedreven.

Naar hier, en offert ze op 't Altaar
Dier Moeder uitgelezen,
Die hem zoo mild, zoo wonderbaar,
Volkomen had genezen!

Zoo lang het Beeld te Nunhem bleef,
Ruim achttien volle jaren
Werd Ommel even druk bezocht
Door vrome pelgrimscharen.

Doch - tel de wond'ren naar de ziel,
Die Zij hier steeds verrichtte!
De zondaars, die Zij door Haar hulp
Zoo duur aan zich verplichtte!

Ja gansch die langen, bangen tijd
(Mag dat geen wonder heeten?)
Bleef 't aantal pelgrims even groot
Werd Ommel nooit vergeten.

Zijn honderd lichaamswond'ren veel,
En zelden slechts te noemen,
Hier zijn de wond'ren naar de ziel
Bij duizenden te roemen!

Maar schttienhonderd dertien kwam,
En bracht e Lieve Vrouwe
Weer te Ommel op Haar ouden Troon!
Uit was de tijd van rouwe

Vandaar die toeloop, eeuewn lang,
En altijd onverminderd,
Schoon bede en zang in vorige eeuw
Den pelgrims werd verhinderd.

En 't aantal pelgrims nam nu toe
Gelijk de zegeningen,
Den vromen scharen toegevloeid,
Die Haren Troon omringen!

VII
Helaas! Toen was 't een droeve tijd;
Het klooster "opgeheven"
De "zusters" van Maria Schoot
Meedogenloos verdreven!

Bij duizendtallen kwam en komt
't Bedrukte volk steeds bidden
Voor 't Wonderbaar Mariabeeld,
Hier rustend in onms middan.

Kapel en klooster werden verkocht
Door de Algemeene Staten,
En 't veelgeliefd Mariabeeld

En ongetroost gaat niemand heen,
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Kroniek van 0.L. V. van Ommel en
aandenken aan het 500-jarigjubilee is
geschreven door bovenmeester WM
Paulisse uit een boelçje gedrukt bij
Saamdruk van E.MM Smeets te
Weert. Het feest werd gehouden op 5,
6 en 7 mei 1900.

Hoe loodzwaar 't leed moog'drukken!
De exvoto's nemen immer toe.
De windsels, banden krukken,
Kleinoodien,juweelen, goud,
En zilveren sieraden
Bewijzen klaar: "Maria kan
Geen rouwvol hart versmaden!"

Er verschenen in dat jaar twee
gedenkboekjes t.g. v. het 500 jarig
bestaan van 0.L. V. van Ommel. Een is
uitgegeven door Adrianus Berkers en
werd samengesteld door het Ommelse
schoolhoofd WM Paulissen.
Het zeer uitvoerige boekje van Berkers
werd uitgegeven t.g. v. de opening der
Boek- en Handelsdrukkerij A. BerkersKuijpers te Asten. (Bron, Stichting
Hebeas, Asten)
Uitgewerkt door Adrie Mennen,
27 maart 2007.

Zij melden luid Maria's roem,
Haar macht en zoet erbarmen,
Haar hulp en bijstand in den nood
Aan rijken en aan armen!
Komt des naar Ommel, wie gij ook
zijt,
Wat smart of kwaal moog'hind'ren;
Maria helpt en troosr en redt,
AI haar getrouwe kind'ren!

Ommel, mei 1891
Geschreven door bovenmeester WM
Paulisse
'

.

HET WAKEN OVER ASTENAREN IN 1757
Beveiliging van dorpen en hun inwoners in het verleden:
Een zorg die op vele plaatsen stevige aandacht kreeg. Steden
werden extra beveiligd met stadsmuren en poorten.
In de dorpen kende men zijn eigen beveiliging;
De overheid, ook gemeentelijk heeft altijd gestaan voor de
veiligheid van haar inwoners. Zo kent elke tijd zijn invulling wat
veiligheid betreft, aangepast aan de omstandigheden.
Ook het samen wonen in buurtschappen zoals men die nu nog
kent, vanuit het verleden, dat was al een veiligheid op zich. Zoals
bij brandgevaar, (gezamenlijke brandkuilen) maar ook de vele
andere maatschappelijke voordelen.
Uit oud R.A. (Rechtelijk Archief) Asten het volgende
oorspronkelijke verslag van de gemeenteraad; opgeschreven in
die tijd:
"Hoe werd er over de Astenaren gewaakt in 1757"
"en soo nodig op de clock slaan"
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Op heden den vijfden december 1700 seven en vijftig , soo
sullen drossard en schepenen deser Heerlijkheijt Asten en Ommel
publiecq en voor alle man beste/Ie het nagtroepen alhier en dat
op de navolgende conditien en voorwaarden.
Eerstelijk zoo sal den nagtroeper off klepperman alle
nagten van den eersten november tot den eerste april van
tien tot vier uuren alle uuren eens ront moete gaan alhier
int dorp,
telkens kleppende en roepende --- hoe laat het is , en van
den eerste tot den laasten october van elff tot drie uuren en
sulx te gaan door alle straaten van den Hemel door de
straat nevens den drost tot Jan Souve nevens pastoor
door de straat na -------de huijsinge van Jan Janse Paulus daar de weduwe
21

Jan Flipse woont vandaar nevens Joseph Souve tot Piet
Lomans en tot Jan Verberne en soo nevens de pastorij
langs de school over het kerkhoff regt door na de mart
nevens de poel, en soo voorts de straat uijt
daar is geweest tot Nol van Hoek en wel op die wijse dat
alle uure door de voorschreven straat int dorp ront is
geweest dog zal het om het even wesen waar eerst begint
als de ordere maar hout dat als voor ront komt te gaan.
Item zal den nagt roeper overal langs de straaten, huijse
schuure als anders wel toesien en letten off eenige -----suspecte (Verdachte) personen lantlopers dieve off
vagebonden kan gewaar worden in off buijten eenige huijse
schuure off op andere plaatse, en die gewaar wordende sal
deselve indien doenelijk is aantasten en gevangen houden,
en daar van kennis geven aan den drossard, en aanstons den
vorster en schutter op roepen en eenigemanschappen sien te
bekomen om elkander te assisteeren, ten eijnde om soo veel
mogelijk is de dieve off quaatdoenders te vangen..
'

.

Item sal den nagt roeper mede nauwkeurig moete letten off
er aan eenige huijsen schuure stallinge off elders eenig
brantmogen komen te ontstaan, en dat eenigsints het sij aan
ashoope off elders gewaarwordende off eenig vuur
bespeurende, dat selve aanstons aan de luijden van dat huijs
offplaats met de nabuure bekent moete maken en soo nodig
is alerm maken, en daar van mede kennis geven eerst aan
de naast bij sijnde -- van de regeering om ordere te stelle,
en soo nodig op de clock slaan, ten welke eijnde altoos een
sleutel van den toorn bij hem sal moete hebben.
Verders sal hij ook moeten letten off op uijthoeken eenige
ongelucke mogte ontstaan het sij van brant stee Ie als anders,
en dat gewaar wordende daar van als voor kennis geven, en
soo nodig is op de klock slaan.
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En zal mede moete letten offer imand met rokende pijpe
sonder dat bedeckt is, off met lamp off eenig vuur kome te
gaan in stalle schuur, op straat off elders, als ook eenig vuur
aan ashoope waar wordende sal het selve --- daags daar
aan moete bekent maken aan den drossard alhier.
En voorts sal den voorschreven nagtroeper wel agt neeme
en lette off ergens aan eenige huijse onstaat eenig tumult off
geraas ',off enige ligt off in off uijt siet gaan off hoort gaan
meer als ordinaar gewoon is te sien off te hoore, zal daar na
toe moete gaan en vragen aan de luijden van dat huijs off
alles nog wel is, en wijders op alles lette doen en in agt
neeme om de ongelucken voor te komen en te ontdecken wat
eenigsins doenelijk zal wesen.
Dese bestellinge word gedaan voor den tijt van eenjaar ,
dog soo sijn pligt als vooren niet wi/en na behooren mogte
waarneeemen, en sulx bevonden werdende sal telkens
verbeuren eene peen van tien stuijvers ider reijs, t welk van
sijn tractement sal worden ingehouden en sullende daar en
boven vrij staan aan drossard en schepenen om hem ten
allen tijden indien sijn pligt na het oordel van drossard en
schepenen niet doet te mogen afsetten en sulx ten alle tijden,
en pro rato van den tijt de bedonge penningen betaaien.
De Heere besteeders reserveere de magt om als al bij imand
is aangenoomen het selve aan hem te gunne off niet off wel
wederom aan een ander te laten soo als nodig en dienstig
sulle oordeelen,
Den aanneemer zal ------------- heden
moeten beginne te gaan met den avont te tien uure.
Aangenoomen bij Jan Doensen off wel gepresenteert het
selve te doen voor negen en dertiggulden, dog door dien
drossard en schepenen oordeele denselve daar toe niet23

dienstig is, soo hebben drossard en schepenen tot
nagtroeper aangestelt Roedolff Graaf! schutter alhier voor
eene somme van veer-tig guldenjaarlijx, die belooft heeft de
voorenstaande conditie te sulle voldoen en naaarkomen
aldus gedaan --binne Asten ter raad camer alhier den
vijf!de december 1700 seven en vijftig
RudoljfGraaff
J. Losecaatdrossard
J. van Riet president
Anthoni Haasen, Hendrick Berkers,
J. T van Dijk, W. Bruijnen
Mij present, G. van Riet junior

'

No. 2. De kerk en rond de kerk het kerkhof. Nu Koningsplein,
No. 3. Een boerderij waar in 1898 de nieuwe kerk werd gebouwd.
No. 4. De pastorij en "Nieuw kerkhof' in 1832 (1960
politiebureau)
No. 5. Als school aangegeven. (nu "Bartholomeus" gesticht in
1841)
No. 6. "Politiekazerne, overheid Asten", (waar nu RABO bank
staat)
Door Piet Aarts

Asten op kadasterkaartje uit 1832 (Bewerkt door Ton Waals)
Geeft een indicatie van het dorp; Het stratenpatroon nog duidelijk
herkenbaar, De straten waar de "tot nagtroeper aangestelt
RoedolffGraaf!schutter alhier" Zijn opdracht in 1757 vervulde.

JOANNES VAN DE BOOMEN, DE DOOP
EN HET VERVOLG

..

In de laatste editie werd verteld hoe Johannes (In het eerste
gedeelte is abusievelijk de naam Frans gebruikt) tussen allerlei
Lieropse gebruiken door, ter wereld kwam. Maar om als waar
Christenmens door het leven te gaan moest hij eerst worden
gedoopt. En ondertussen ging het leven gewoon door

No. 1. het raadhuis en marktveld,
Achter het raadhuis nog een aantal pandjes ingetekend; waar nog
opgravingen zijn gedaan in 1985 voor de nieuwbouw gemeente
huis geopend in 1988
24

D'n haan ha al un paar kirren gekraaid vur Pieter van den Bomme
wakker schoot. Hij huierde Nelle ok nog goe durtrekken mi n'n
opvallend zwaore oijem. Hai ha n'n drukke dag en durrum schoot
ie gauw zun boks èn en mi d'r haost vergaat ie de knoip dé~c~t te
make, dè zag grutmoeder nog net, en die zéé dè dan ok. Hal, nep
Hannese die boven de VÛfstal sliep. Uurst deen ze samen melleke,
turnao zetten ze de vos schèrrup en kos Hannes nao de koffie de
roomkar gaon vaore: hai voer die op de Hoof, Varsel en d'n
Haikant nur 't febriekske op Varsel, waor de Bolles nauw wone.
Grutvaoder zèlIufliêt de kalver drènke en de koej, dè waar me
een hel gesjouw mi dè waoter in de weinter.
Ok de vèrrekes in de kaorschop vergaat ie nie te vuujere en toen
ie nur de hennekooj liêp, zag ie de schooljonges van Varsel af
25

komme. D'r waren er ok van d'n Heikant bai, die kossen nauw
niegoed ouver de Hoof. Veurop liêpen de jonges van Verheeze en
aachterén zag ie er van Bakermanse. Up un paor meter duraachter
liêpen de maidjes van van de Yens en dè klèn Bertje Cuunders mi
zun krom beenkes en zun knipperende oigskes. Hai zag ze nog
net de Höölstraot in draaje, die kwaàmenetuurlijk Graordjes en
Minas ènroêpe.
Grutvaoder vèègde de vurstal en de geut wa bai, roimde ut
heûske wa op, want er zöu mi deès daág wel meijer vrimd volk
ouver d'n herd komme. Nie det-tie nauw zo nauw erèn waar, mer
un bietje zo bai en bai.
In d 'n herd waar ut un drukte van jewelste. Hèl die jong van
Varsel, van de Höölstraot en Hannes Keusters ha de jonges wir
méégebraocht. Ze moesse ammel efkes waàchte, dan maön ze ut
kindje kiejke. Bert Verhéés begos-t-er al ouver dè ze te laot op
schööl ZOÛll komme, mer Mieke zéé dat mister Bus d'r wel
begrip veur zö hebbe. En toen moöchten ze ammel afkes komme
kiejke. De klène ha wa geschreuwd mer worde méé stil mi al die
bewonderaars urn zich hin. Veural Mieke en Ciska Verhéés
.lç.ossen er mer nie genög van kriêge. Ze krége ammel un stukske
pepperkoêk en trokken op schööl èn. Mina en Toke bleven mi
zun tweejen aachter. Ze kossen mer nie genög zeggen wán
mouwie kiendje dè waar. Grutvaoder trok zun ai ge gauw urn
want hai moes de klène gaon èngeve. Hannes Kêusters zö
meegao. En zo worde dè jaor de 23 e geboorteacta opgemakt dur
de geminstesic Verhoêve.
Van ut gemintehois langs ut meèr en dáuw school op de kerk en
de Pöstel èn. De pestouwersmaid Miej Klèp dî ope en zi: "Zo
Pieter, is-t-er al ?" Die hiêle dè op de pasterij goe bai, dè merkte
wel. Pestouwer van de Ainde worde geroewpe, en d'r worde
afgeprêut dè kaplaon Berkelmans d'n doup zoû doêw méé nu de
middag urn half tweije, vanwege de kauw, en dan waarre-ze ok
wir op tijd thois vur ut afwèrreke. D'n andere kaplaon, van der
Ven heet-te-nie waar op re-trèt, dus kos die nie. Dè ha grutvaoder

gevraogd, urn dè dè un bietje hendiger heijer waar, ok mèr n'n
boerenjonge; Berkelmans waar oit de stad. Mer affijn, ut ging urn
de kleine Johannes en nie urn d'n heijer, zî pestouwer van den
Ainde. En zo is-ut ok
Boiten troffen ze SjefBakermans èn, de kêuster. As die ut mer
wis, en Miej de pestouwersmaid, wis ut zoûwe hèl t'êurup dè
Pieter van den Boomen ne jonge zön ha opgezet. Durrum rnèr
vlug langs Keto duuren thois, wor ze ok al verrast waarre. Mèr
d'n auwe Verbeme zéé - dur jaorre ervaring wijs geworre -: "Zo
ge ut makt, zo hedd 't " Ze waren trouwes net èn ut brouwd
bakke en dan stî-ut-er-nie-toew urn lang te buurte. Ze ZOÛll
táafteren nu den doop wel komme.
Van daoraf efkes langs Fried-oume en tante Drika Hûrkmans
want die ZOÛll peiter en meiter zijn. En zo worde dè kienje mî de
meûlekar van Anton Hiklspoors nur der doop gevaorre, turwijl
het vroor dè-t krakte, midden op d'n dag nog zeuven graden. En
dè vollek wa toen op die hobbelende kaar zaat zéé tegen
mekaare: "as dè Jentje hiejer goe durhin kumt, dan zal-ie helwa
kannen hebbe in z'n lève!".
En in diejen herd worde zo best gebuurt en geboewerd. Vooral de
voerluij en de marskramers kossen er wa van, en d'r worde goe
gedronke: Ut ging vural ouver de kauwen de weinter. Dèttter
mensen dö gevrörre waarre in bed De koej moesen kalk bai
gevujerd worre, dè ze van de lente gin beinbreuk ZOÛll kriiegen
as ze de wei op moesen. Grutmoeder huierde ut gebuurt mèr èn
van al die boerre. Kobus van Ruth en zunne maot haên ut hogste
woord. Zo wis Kohus te vertellen dè Bertje Lammers un
veurbehoedsmiddel verköcht tegen kàllefziekte, van unne
veijaord uit Veghel. En Kobus waar d'r net bai gewéést, toen de
maid van de keinder Hilverda op sluis elf de was en ut spuule
waar in het kenaol, en in ut waoter rakte. Dieje mens oit A'ste
waar urn net veur gewéést, anders ha hai netuurlijk
naogesprongen.
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In Mierlo, zî Driek Pomp, waar un kapitaole boerderej verkocht
mi 16 hectare grond vur 6300 gulden. D'r zal toch veul heijgrond
tussen gezète hebbe, zî Willem van Doorre, want die ha van de
herfst zèllef vur 50 gulden un hactare heijgrond van de geminte
gekocht. De raod ha goe lilluk gedao op ut college dè dè wijt van
schon war vur de geminte, zo goejekoup. Dè vertelden-ie zèllef
er nie bai, mer da wis Tonnie-ourn te vertellen, want die waar pas
nog op d'oitvort gewéést van Goort Verberne, ut raodslid. Ja, as
ge Goort de lèsten tijd van dééchtbai had gezie, zaagde goe dettie
vort wijt weg waar. Mer op die oitvort worde ok vertèld dè mister
van der Haiden van de openbare school oit d 'End vur de
zoveulste keijer opslag ha gevraogd bai de geminteraod mer nie
gekrigge ha. Hai ha toen gedreihd mi weggao mèr dè viel
hillemaol nie goe bai Driekske Maos, de wethauer. Hooe kos de
gemite ok rondkomme mi z'n veertienduuzend gulden per jaor.
Durrum waar ut mer goe dè-t-er ne Spierings oit Boxtel waar die
ha 5 percelen bos gekocht in de Koilen vur 1100 gulde. D'r kos
de geminte bekant de breug op slois 12 van betalen bai ut rijk.
Hannes Kêusters wis nog te vertellen dè ouver krèk tweije maond
Lambert van Wirt en Hendrina van Hortik 50 jaor getrouwd
waren. D'r haen ze mer efkes 19 keinder. D'r worde natuurlijk
wir mî gelachen, dè Lambert ok nie veul stil gelègen ha en zoal
meijer. Jan van Doore oit D'eindersrtraot haen ze vur
ceremoniemister gevraogd. Dè kos Jan goe, want die ha unjaor
in Engeland gezète urn ut turf stèke te leijeren vur de
maatschappij van der Griend.
En zo worden-er geprêut, gebuurt, gelachten en gedronken op dè
kiendje, dè toen al net als nauw zoveul verschillende mensen baiinbrocht.
Ut veije in de kauwe potstal loeide urn de knokige vengers van
Hannes, die nauw allein moes mèlleke. En ut kiendje in dè bedje
van kaf en n'n elver hooi lag er zo schon mi oitgestrekte hèndjes
al dè volluk toe te laache. Dè schraol mager menneke, te vruug
geborre, mèr dur zinne lèvensdrift in staot urn zwaor klappe te
verdujere in zun lève.

Mi taaje moêwd het-tie de buie in zun leve verdrivve, umdèt-tie
de zoon kos zien schijnen bai aander en zun aigen. D'r worde
stèrk af.
Urn zinne wieg hl alle sort volluk gestao, zo as ok in zun hois
iederein welkom waar, van pestower tot schooier, en die lèèste
nog ut liefst, ok al ha ons moeder d'r wel us ne growte smier èn.
Zo hit-tie 90 jaor zunne zin in di leven gevonne en is ie bai den
tijd geblivve. Mer wa wilde mi zoveul neijsvertellers ènne-oewe
wieg, dan worde opgenomme en gedrège in de
lèvensgemeenschap van de mensen. As ge - zo as onze opazouwe geborre wordt en van dieje komafbènt, dan kaande veul
hebbe en 90 jaor lankjonk blieven, dizze mens, Johannes van den
Boomen.
Vertaald en bewerkt door Gerard ten Thije

ASTEN,

uit de archieven gehaald door Jac Jöris

U vindt hier de verslagen van de bezoeken aan de gemeente Asten eind
negentiende eeuw - begin twintigste - door de toenmalige commissaris
der Koningin in Noord-Brabant Mr. A.E.J. van Voorst tot Voorst.
Voorheen was hij burgemeester van Huissen en Gelders gedeputeerde.
In 1894 werd hij commissaris der Koningin in Noord-Brabant.
Hij speelde een actieve rol op het gebied van economie en infrastructuur.
Ook had hij een groot aandeel in de elektrificatie in Noord-Brabant. In
1914 werd de PNEM opgericht, waarvan hij president werd
Hij overleed injunctie op 2 7 juli 1928.
Het verslag begint wat vreemd, maar wel meteen boeiend ....
De redactie
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Volgens den ouden Heer Bluijssen lid van de raad van Asten,
loopt de burgemeester teveel aan den leiband van een wethouder;
die wethouder zorgt, dat de kroegen laat openblijven enz.

Den negenden mei 1896 bezocht ik de gemeente Asten; om de
streek, waar de betrokken tram doorloopt, te zien, vertrok ik des
ochtends om 6 uur van den Bosch en kwam ik te 9.40 te Helmond
aan. Ik vond daar mijn rijtuig, waarmede ik naar Asten reed. _
Omstreeks kwartier voor elf arriveerde ik aan het gemeentehuis,
alwaar ik werd ontvangen door Burgemeester en WethoudersWe bespraken de belangen van Asten, vooral de uitgebreide
veenderij. - Om kwartier na elf gaf ik audiëntie; behalve de
geestelijkheid verscheen daar nagenoeg niemand. De
geestelijkheid toonde zich zeer ingenomen met het besluit van
den gemeenteraad, bij hetwelk eene subsidie van f.65.000
verleend wordt aan het R.e. Kerkbestuur, bestemd voor den
bouw van een nieuwe Katholieke kerk. . .tJa afloop der audiëntie ging ik met het Dagelijksch Bestuur eene
nieuw gebouwde openbare school zien (een monument van bouw
en inrichting), waarna ik afscheid nam van de wethouders, en met
den burgemeester (Frencken) naar diens woning ging, waar ik
even een broodje gebruikte. - Mijn rijtuig kwam bij Frencken
voor; ik reed eerst even naar den Heer Bluijssen (buitengewoon
lid van Gedeputeerde Staten), die mij geschreven had, dat hij in
geen vijf maanden buitenshuis was geweest, en dat hij daarom
niet op mijn audiëntie kon komen; de champagne werd daar te
mijner eer ontkurkt; ik heb er echter niet van gedronken.
De harmonie van Asten wachtte mij bij mijne komst op aan het
gemeentehuis; later kwam diezelfde harmonie voor het huis van
den burgemeester nog enige nrs ten beste geven.
Van den burgemeester reed ik alleen (d.i. zonder Burgemeester)
langs de Zuid-Willemsvaart naar sluis XIII, om daar de groote
veenderij van Griendtsveen te zien.30

De Heeren van de Griendt, woonachtig te Rotterdam, waren
opzettelijk overgekomen, om, als directeuren v~n de
Maatschappij Griendtsveen, mij alles te laten ZIen. De
maatschappij Griendtsveen heeft een open kanaal gegraven,
aanvangende even onder Sluis XIII in de Zuid Wille~svaart, en
loopende tot aan hare turfstrooiselfabriek aan het begm der
veenderij· dat kanaal dat eene lengte heeft van ongeveer 2200
meter, m~et later vo~r de gemeente Asten de gelegenheid geven,
om het zwart veen te exploiteren.De oppervlakte, geschikt om te vervenen, is ongeveer 630 HA
groot; de gemeente is begonnen met de bovenste laag te branden
en in de asch boekweit te zaaien. Zulks heeft aan de gemeente
verbazende baten opgeleverd; toen het veen niet meer geschikt
was om te branden, en dientengevolge ongeschikt voor de cultuur
van boekweit heeft de gemeente 550 HA verhuurd aan de
Maatschappi/ Griendtsveen voor f.425.000, om daar~t het
grauwe veen te steken en er turfstrooisel van te bereI~en. - Als
die Maatschappij het grauwveen er heeft afgehaald, hgt het
zoogenaamd zwart veen aan de beurt van exploitatie; het zwart
veen moet voor de gemeente later minstens evenveel opbrengen
als het grauwveen; van het zwart veen moet later lange turf
gemaakt worden voor de steenfabrieken enz:.- Is na verloop van
jaren ook het zwart veen uitgestoken, dan bbJft de ondergrond
over die dan of voor bouwgrond geschikt moet worden gemaakt,
of w'el tot bosch moet worden aangelegd, of wel tot heide moet
terugkeeren - Het bezit van dat veen is dus voor de gemeente van
onberekenbaar voordeel. Het gemeentebestuur heeft de
Maatschappij Griendtsveen zich bij contract late~ verbinden, om
geen woningen, zelfs geen keten te bouwe~; dat IS bedongen,
opdat er geen overmatige aanwas van arbeIders ~ou plaats
hebben, welke zouden blijven zitten, als ontgravrng was
...
afgeloopen. - Opzichters enz. worden nu door de MaatschappIj rn
Nederweert onder dak gebracht; de Maatschappij bouwde een
school en bekostigt den onderwijzer ten behoeve van de .
kinder~n van hare geemploieerden; de onderwijzer woont (m
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1900) in de woning van de directeur, staande aan de ZuidWillemsvaart onder de gemeente Someren.

Bent U nog geen lid van onze vereniging? Hartelijk welkom!
Ondergetekende geeft zich op als:

Wordt vervolgd.
VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING DE VONDER
Acfis Business centrum, Ter Hofstadlaan 75 Someren
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten
AutobedrijfBerkvens, Voorste Heusden 55, Heusden.
G.Berkers, Zonneweg 1, Someren.
Beheermij van der Loo, Markt 10, Asten. (postbus 13, 5720 AA)
Bouwbedrijf van Bree, Vaarselstr.lO, 5711 RE Someren
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten
Bouwen TimrnerbedrijfCortooms 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, Industrielaan 10, Someren ..
Leenen BV. Verwarming, Loodgietersbedrijf HalfElfje 5, Someren
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.1 09 5711 AC Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
~hildersbedrijfLooymans, Hoornmanstraat I, 5711 EZ Someren
Meeus Assurantiën, Posteistraat, Someren
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat I, Someren.
Fr. V. Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 255721 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.
Fysiotherapie Campanula Asten, Hofstraat 2 5712 BB Asten.
Van Kaam notaris Speelheuvelplein 10, Someren
Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse ? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder (zie pag.2)
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Gezinsabonnement
Abonnee op De Vonder excl. verz.
Bij verzending per post extra

24,00 euro per jaar
12,50 euro per jaar
10,00 euro per jaar

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
Molenstraat 10
5711 EW Someren
Na ontvangst krijgt U bericht van ons.

