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Verzamelen van heemkundige foto's, documenten e.d.
Archeologisch en historisch onderzoek over Asten en Someren.
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Op 9 juni 2007 was het dan zo ver, de heemkundekring ging op
excursie naar Nederweert- Eind en Weert. Het was een gezellige
en geslaagde excursie reis. Op weg naar Weert vroeg de
voorzitter Jan Heiligers aan mij: Cees gij kunt in de bus toch wel
iets vertellen over Weert. Dat kon Cees niet, maar ik kon wel iets
vertellen over een stukje vergeten geschiedenis over onze
zuidgrens. In de bus heb ik geprobeerd dit, toch lastig stukje
geschiedenis, uit te leggen. Maar het leek mij verstandig dit nog
eens op papier te zetten.

Eerst iets over de naam Weert en Nederweert
De naam 'Weert' geeft aan hoe de plaats is ontstaan. 'Weert' is
identiek met 'waard': een stuk land, gelegen bij of temidden van
wateren en moerassen. Dat de plaats deze naam ontving is heel
begrijpelijk wanneer men bedenkt dat destijds deze streek zowel
in het noorden, oosten als in het zuiden omgeven was door
uitgestrekte Peelplassen en moerassen, die vroeger een veel
groter oppervlakte bestreken dan tegenwoordig. Tussen deze
onbewoonbare wildernissen lag een hoog en droog eiland en
hierop is Weert ontstaan. Het hele gebied werd onderscheiden in
twee gedeelten: het hoge gedeelte ' Overweert' (thans Weert) en
het lage gedeelte Nederweert. In de omgeving van Weert hebben
al sinds de prehistorie mensen gewoond. Dat blijkt uit vondsten
uit de steentijd en de aanwezigheid van de resten van een groot
urnenveld uit de late bronstijd op de Boshoverheide. Tevens zijn
er bewoningssporen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd
gevonden.
Op deze plek tussen de peelplassen en moerassen ontstond hier
ook een knooppunt van wegen in het heide- en veengebied op de
grens van Brabant en Limburg aan de rand van de Peel.
Weert lag geïsoleerd tussen de Peel en de Kempen. Het had
daardoor een slechte verbinding met het noorden en was daardoor
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op het zuiden georiënteerd. De aanleg van de Zuid-Willemsvaart
(1826) en de spoorlijnen met Eindhoven en Duitsland (IJzeren
Rijn) haalde Weert uit haar isolatie.

Limburg 9 jaar lang onder Belgisch bestuur
Zoals ik al vermeldde weet ik niet zo veel over Weert, maar ik
kan wel iets vertellen over het feit dat in onze
geschiedenisboekjes vaak verzwegen wordt dat Limburg 9 jaar
lang onder Belgisch bestuur heeft gestaan, Weert, Venlo en
Roermond waren Belgische gebied. Dat kwam zo:
Na de nederlaag van Napoleon wilden de grote mogendheden
(Engeland Duitsland, Oostenrijk en Rusland) een grote staat ten
noorden boven Frankrijk. Zuid-Nederland (België) en NoordNederland werden bij elkaar gevoegd in 1814 en Willem I werd
onze tweede Koning. (de eerste was Lodewijk Napoleon).
Deze samenvoeging ging goed tot 1830, toen kwam de opstand
van de Belgen tegen Noord-Nederland. Limburg sloot zich aan
<bij de opstandelingen en de Nederlandse generaal Daine liep, met
zijn maasleger, over naar de opstandelingen en "bezette"
Maaseik, Roermond en Venlo. In Venlo maakte de burgerij zelfs
de poorten open voor het leger van Daine. Bijna geheel Limburg
was in handen van de Belgen behalve Maastricht. Hier had
generaal Dibbets op tijd de poorten gesloten voor de
opstandelingen.
Het gedrag van de inwoners van het Zuiden was zeer begrijpelijk.
De "Belgen" voelden zich geknecht door de regering in Den
Haag en waren in tegenstelling van Noord-Nederland katholiek
en liberaal. De macht zetelde in Holland.

Tijdens de opstand werden in Brabant regelmatig Belgische
soldaten gezien. Zij trokken o.a. door Asten en Someren om daar
te plunderen en onrust te stoken.
In 1831 werd het Speelheuvelplein
(de Kleine Speelheuvel) in
Someren door Belgische soldaten
"bezocht" om daar bij dominee
Deussen en schoolmeester Beynen
geld, bier en dergelijke te eisen.
Ook op sluis 11 werd stilgehouden
\
om te kijken of hier goederen en
".'
geld te halen waren. Hier werd
voor 359 gulden en 55 cent aan
goederen en geld meegenomen.
De soldaten waren vaak deserteurs
van het Nederlandse leger. Zij waren onderdeel van het
overgelopen maasleger van generaal Daine. Enkele soldaten
werden door de sluiswachtersvrouw Johanna SchoonhovenKuypers herkend als Pannen Peer uit Nederweert, de paardenman
die voor schipper Jacobus uit Kalkar werkte, kleermaker Lambert
Adriaans geboren Somerenaar en de Helmonder Van Tilburg.
( De Trompetter februari en april 2007)
De Nederlandse regering was bang dat ook Brabant de kant van
de opstandelingen zou kiezen. Veel sympathisanten uit Brabant
sloten zich aan bij het Belgische leger en kleedden zich in
blauwen kielen. De angst van Holland was niet onterecht! Om de
stemming in Nederland te beïnvloeden brak de anti Belgische
propaganda los.
Kranten stonden vol over de "ondankbare en plunderende
Belgen" en de Belgen werden in kranten en toneelstukken
afgespiegeld als domme, gapende lomperiken en werden als
angsthazen afgeschilderd.
In deze periode is dan ook de "Belgenmop" ontstaan.
5

4

parlementariërs zonder enige problemen Limburg overdoen aan
Duitsland.
Bij de Londense conferentie in 1831 was de afscheiding een feit.
Nederland was het niet eens met 24 artikelen en besloot een
veldtocht naar België om de onderhandelingspositie te
versterken. Na tien dagen kwam het Franse leger de Belgen te
hulp en moest het succesvolle Nederlandse leger zich
terugtrekken. Wel bleef een deel van het leger in Noord-Brabant
gelegerd, omdat Den Haag bang was dat het katholieke zuiden de
kant van hun geloofsgenoten in België zou kiezen.
Acht jaar lang is er onderhandeld en geruzied over de
voorwaarden van de scheiding. Al die tijd bleef Limburg
Belgisch. In 1839 werd het eindverdrag getekend.
In het eindverdrag in 1839 werden, in de ogen van de Belgen, de
Limburgers en de Luxemburgers "uitgeleverd" aan de
Nederlanders.
De naam Limburg was afkomstig van het vroegere Hertogdom
..Limburg rond het stadje Limburg in de Belgische provincie Luik.
Tot de 1ge eeuw was dit gebied een lappendeken van gebieden
die rechtskundig los van elkaar stonden.
De belangrijkste bepaling was dat Zeeuws-Vlaanderen
Nederlands werd en dat Limburg en Luxemburg zouden worden
gesplitst.
Belgisch-Limburg en Belgisch-Luxemburg werden provincies
van België en Nederlands-Limburg werd een Hertogdom en was
een soort nep provincie van Nederland en werd ook lid van de
Duitse-Bond. Limburg was de laatste provincie die aan
Nederland werd toe gevoegd.
In 1840 werd de provincie door Willem I uitgesloten om mee te
stemmen over de grondwet. Toen in 1848 problemen waren met
Landen Bond (Duitsland) wilden veel Nederlandse

Het Groothertogdom Luxemburg bleef
behouden voor koning Willem I en werd
net zoals Nederlands-Limburg lid van de
Duitse-Bond.
De Duitse-Bond was een losse statenbond
van de vele Duitse staten die ontstond op
het Congres van Wenen (1815) en
uiteenviel toen de rivaliteit tussen Pruisen
en Oostenrijk uitmondde in een oorlog in
1866.
en de Duitse Bond.

Toen de Duitse-Bond in 1866 uit elkaar viel verloor Limburg de
status van Hertogdom maar tot 1906 bleef het provinciaal bestuur
de naam handhaven.
Nu terug naar de scheiding in 1839. De "Nederlandse"
Limburgers waren niet blij met hun lot en overal kwamen
protesten ook in Weert. De Weerternaren schrokken heftig, zij
hadden verwacht en gehoopt bij België te blijven. Er werden
allerlei acties ondernomen om de beslissing terug te draaien.
Zeker 73 Limburgse gemeenten stuurden petities naar het
Brussels parlement en verzochten hun gemeenten niet aan de
Hollanders afte staan. Enkele Nederweerternaren schreven: "Al
acht jaren onder de zoete schaduw van de boom van vrijheid
geschuild".
In België bleef de kwestie Limburg tot 1870 een agendapunt.
In 1843 schrijft de gouverneur van het Hertogdom Limburg aan
de minister van Justitie: "Ware het Hertogdom Limburg een
gewest van België ...... zoude alle inboorlingen aangenaam zijn"
7
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Na de Eerste Wereldoorlog wilde België als oorlogsschade weer
Limburg en Zeeuws-Vlaanderen annexeren en waren in Limburg
en Zeeuws-Vlaanderen politieke groeperingen die dat ook
wilden, ook toen kwam er een charmeoffensief om de bevolking
te overtuigen dat zij oranje gezind waren.
Het geruzie over de IJzeren Rijn is een direct uitvloeisel van het
scheidingsverdrag van 1839. De IJzeren Rijn is de naam voor de
spoorlijn tussen Antwerpen (België) en Mönchengladbach
muitsland). Een klein deel van de spoorlijn is buiten gebruik (bij
Roermond), een groot deel wordt steeds meer gebruikt voor
goederen- en reizigersvervoer.
In het scheidingsverdrag tussen Nederland en België uit 1839
werd de onafhankelijkheid van België bevestigd en gaf de Belgen
tevens het recht om op eigen kosten een vervoersverbinding aan
te leggen door Nederland tot de Pruisische grens.
Aanvankelijk was het de bedoeling een kanaal aan te leggen.
Later gaf men de voorkeur aan een spoorlijn, vandaar de naam
"IJzeren Rijn". De bouw van de IJzeren Rijn is in 1869 gestart. In
. )..[Z2 is de spoorlijn in gebruik genomen.
Het recht van doortocht door Zuid-Limburg is vastgelegd in het
IJzeren Rijn Verdrag uit 1873.
Om het ingewikkeld te maken is er ook een Maasverdrag (12 mei
1863) gesloten om de verdeling van het water van de Maas tussen
België en Nederland te regelen en om de grens, die in de rivier de
Maas lag en regelmatig van ligging veranderde, vast te leggen.
Op regelmatige tijden worden de afspraken hierover herijkt en zo
nodig herzien. Want ook over het maaswater werd lang en stevig
geruzied. Dit ging wel eens zover dat er oorlogsdreiging was.
Cees Verhagen
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VAN JE BUREN MOET JE HET HEBBEN
Bibliotheek op bezoek
Op donderdag 31 mei 2007 werd het Heernhuis verblijd met het
bezoek van personeelsleden van de samenwerkende bibliotheken
van Deurne, Asten en Someren. Al langer is de samenwerking

tussen de gebruikers van de panden behorend tot het
cultuurcluster aan de Molenstraat was altijd al goed geweest maar
wederzijdse bezoeken waren tot op heden incidenteel te noemen
en ook wel eenzijdig. Op nadere kennismaking werd prijs gesteld
omdat daardoor beter verwijzing kan plaatsvinden naar
documentatie van heemkundige aard die in het heernhuis
aanwezig is, maar ook om van de binnenkant zicht te krijgen op
de heemkamer die het vorig jaar is ingericht in de voormalige
fietsenstalling van zowel bibliotheek als heernhuis.
Het programma kende dezelfde onderdelen als de -inmiddels
regelmatige- bezoeken van basisschoolklassen en andere
groepen. Ontvangst, wat is heemkunde, bezoek archivariaat,
bezoek heemkamer, archeologische vondsten, toponymie.
De in-/rondleiders vertelden gretig hun verhalen omdat de
bibliofiele bezoeksters en de ene bezoeker de spreekwoordelijke
hang aan lippen vertoonden.
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MEINEED
De redactie kreeg onlangs een tekst aangereiktHierna uit 1733.
Eenjuweeltje, maar wij kwamen er in sommige passages niet
goed uit, ook niet met behulp van ervaren taalmeesters.
Wij stellen voor dit als volgt op te lossen. We geven de tekst
ongekuist weer en vragen onze lezers of ze er een logische
voortgang in zien. Met de uitdaging er iets van te zeggen en
begrijpelijke taal. De meest oorspronkelijke en aannemelijke
tekstverklaring wordt met lof gepubliceerd. Uw reactie graag
naar a. verrijt @ kpnplanet. nl
Bij voorbaat onze dank.
Valse eed ofwel meineed en de straf daarop in 1733
Mattijs van den Hove, schout in Asten als "aenlegger"
Tegen Jan Jacop den Heger als "ghedaegde"
De aanlegger beschuldigd Jan Jacop de Heger van meineed
.."Te wesen waerachtich dat den voorschreve ghedaegde op den
1Oe januari lestleden hem te se er valschelijck heeft verwoirdert,
voor schepenen van Geldrop( ... ) en dat onder sijnen ehoirlijcken
eedt ".
Dat de ghedaegden als daerinne valselijck getuijcht hebbende
voor de onmundigen, naer recht behoirt gestraft te worden ende
hem affgenomen die twee voorste vingeren wegens den peen
tegens alle valsariën gestatueert (=vastgesteld )een ander tot
exempel(=voorbeeld)
Aenspraeck voor mr. Mathijs van den Hove schoutet
deser heerlijcheijt Asten nomine officii aenlegger.
Tegen Jan Jacop den Heger
Die voorscreve aenlegger proponerende (steld voor) die redenen
van sijn daegement daer mede funderende die conclusie int eijnde
deser genomen 1 te wesen waerachtich dat den voorscreve
ghedaegde op den Xe januari lestleden, hem te seer valschelijck
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heeft verwoirdert voor schepenen van Geldrop, ten versuecken
van eenige ingesetenen van deselve te attesteren(verklaren) onder
sijnen behoirlijcken eedt.
Dat seeker elff eijcken boomen, staende op den erffve van Gerart
Janssen m .. tter voor de onmondige, voor die we1cken die selven
worden gepretendeert(aanspraak op maken) diende vercocht, dan
gehouden, door redenen dat de selve eijcken boomen soude sijn
oudt, offten eenemael niet ende houbaer, blijckende bij deselve
attestatie(verklaring) daer van sijnde, 11 daer nochtans denselve
eijckenboomen, de welcke den voorscreve onmondigen
pretenderen, sijn jonge, opgaende boomen ende wel tene mael
dunne en kleijne, te seer schaedelijck om gehouden te worden.
111 Inden teugen dat den voorscreven ghedaegden als
daerinne valselijek getuijcht hebbende voor de onmondige,
naer recht behoirt gestraft te worden ende hem affgenomen
die twee voorste vingeren, wegens de peen tegens alle
valsariën gestatueert(vastgesteld) een en ander tot een
exempel(voorbeeld).
Mits alle den welcken en concluderen, condenteert
(contenderen= tevreden stellen) den voorscreven aenlegger
ten eijnde bij uw eerw(aarden) diffinitijfs sententie(uitspraak)
voor recht sal worden verclaert den ghedaegde aen sijn lijef
wegens den placcaeten van recht gestraft te worden, offwel
dat den selve arbitraelijcken in su1cken penaele straffe, off
be ... amend tot behoeffvanden heer aenlegger sal worden
gecondemneert,(veroordeeld) als mijn heeren schepenen naer
gelegentheijt der saecken ende vanden persoon sullen bevinden
inder equiteijt (billikheid) te behoiren, off sulx andersints eijs,
imploris (verzoeken) op alles.
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GERARD GASTON REMERY
hoofd van de openbare school in Asten (1922-1947),
leraar aan de landbouwhuishoudschool in Lierop (1929-1957)
en overige activiteiten
door Marry Remery-Voskuil.

. Gerard Gaston Remery (1892-1980)./oto, Gaston Remery

Eerste Wereldoorlog was hij opgeroepen in militaire dienst en
klom hij op tot de rang van officier. Na zijn terugkeer In
Nistelrode deed hij met succes examen voor de hoofdakte en
volgde een tweejarige studie voor landbouwleraar. In 1920
solliciteerde hij naar een functie voor onderwijzer in Asten.
Van 1922 tot 1947 was Gerard hoofd van de openbare lagere
school aldaar. Daarnaast gaf hij les aan de
landbouwhuishoudschool in Lierop, eerst parttime en vanaf 1949
kreeg hij een volledige dagtaak met het geven van Algemeen
Vormend onderwijs aan leerplichtige leerlingen. In 1957 ging hij
met welverdiend pensioen. Hij ging nog enige tijd door met de
vele sociale functies die hij in de gemeente Asten vervulde,
bijvoorbeeld als adviseur van verenigingen voor jonge boeren, de
eierverenigng, de bijenhouders en de muziekvereniging Sint

Jeugd, gezin en loopbaan
Gerard Gaston Remery werd op 17 mei 1892 in Zuiddorpe
geboren als oudste zoon van Florentinus Remery en Emma Tacq .
. "Zijn vader was onderwijzer aan de openbare school in Zuiddorpe
in Zeeuws-Vlaanderen. In 1894 verhuisde het gezin naar
Koewacht omdat Florentinus hoofd werd van de openbare school
in Koewacht St. Andries. i Gerard groeide op in een groot gezin,
hij had zes broers en 8 zussen. De familie woonde in het
schoolhuis van Koewacht Sint Andries. Gerard volgde zijn
opleiding tot onderwijzer waarschijnlijk op de normaalschool in
Axel. In juni 1912 vertrok hij naar Nistelrode, omdat hij daar een
aanstelling kreeg als onderwijzer. In Nistelrode leerde hij
Elizabeth van der Ven kennen, zij was de dochter van de
burgermeester. Zij trouwden 26 april 1920 en kregen samen
negen kinderen, vijf dochters en vier zonen. De kinderen kijken
terug op een harmonische en fijne jeugd.

Gezin Remery in Astenjanuari 1945

Cecilia. Bij zijn jubilea en zijn overlijden in 1980 werden vele
krantenartikelen aan hem gewijd en werd er alom waardering
uitgesproken voor zijn verdiensten voor de gemeenschap.
Inhoud van het leerplan en gebruikte schoolboeken in het
begin van de twintigste eeuw

Vanaf 1912 was Gerard Remery als onderwijzer verbonden aan
de lagere school te Nistelrode. ii Tijdens de mobilisatie in de
13
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Toen Gerard zijn loopbaan als onderwijzer begon was het
leerplan van kracht dat de hoofdonderwijzer had opgemaakt. In
alle klassen werd de meeste aandacht gegeven aan de vakken
lezen, schrijven, rekenen en Nederlandse taal. Vanaf de vierde
klas was er voor aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis en
kennis der natuur voor elk vak drie kwartier per week
uitgetrokken. Voor handtekenen werd anderhalf uur per week
gereserveerd en voor zingen een half uur. Elke zaterdagmorgen
stond als laatste les een halfuur vertellen op het rooster. Voor de
kleintjes bestond dit vaak uit verhalen van Heinze en Stamperius
en sprookjes van Andersen. In de middengroepen bestonden de
vertellingen meestal uit sagen en legenden, ook uit de Noord
Brabantse streek, en geschiedenisverhalen. In de hoogste klassen
stonden de verhalen in dienst van de algemene ontwikkeling,
wellevendheid en karaktervorming. Voor aanvankelijk lezen
werd de methode van Noyons gebruikt met toepassing van
sprekende letterbeelden van Van Wulfen. In 1916 stapte de
school in Nistelrode over op de methode Hoogeveen en de eerste
. ..leesboekjes van Jan Ligthart en H. Scheepstra. Deze methode is
ruim een halve eeuw op heel veel lagere scholen in gebruik
geweest en het meest bekend geworden door het leesplankje met
Aap, noot en mies en de leesboekjes met illustraties van Jetses
over Ot en Sien. Voor voortgezet technisch lezen werden de
zoveelste herdrukken gebruikt van de boekjes van Bosman, Rood
Wit en Blauw en de bloemlezingen van Leopold Meiregen en
Dauwdruppels. Vanaf de derde klas werden de boeken Mijn
Taalboek en Het stellen In de zesde klas werd extra aandacht
geschonken aan het van Klein Bentinck en de Vries gebruikt. In
de zesde klas werd extra aandacht geschonken aan het
opstellen van brieven met behulp van De jeugdige correspondent
van Roring. Rekenonderwijs werd gegeven aan de hand van de
Rekenboeken voor de lagere school en hoofdrekenen van
Raadersma. In de hoogste klas kwamen daar nog gemengde
rekenkundige vraagstukken bij over bijvoorbeeld interest en
berekening van oppervlakte en inhoud. Schrijfoefeningen werden
14

in de meeste klassen nog op de lei gedaan. De grondvormen van
de letters en cijfers werden door veel oefening in de lagere
klassen aangeleerd volgens de methode Van 't Hof. In de vijfde
klas werden opstellen en taaloefeningen van de lei op papier
overgeschreven. In de zesde klas kregen de kinderen in de lessen
voor voortgezet schrijfonderwijs vooral praktische oefeningen,
zoals opstellen van brieven, rekeningen en kwitanties, maar ook
oefeningen in het schoonschrijven, dik en dun.

Leesplankje 1910

Aanschouwingsonderwijs nam een speciale plaats in op bijna alle
Nederlandse scholen. In alle klaslokalen hingen grote gekleurde
wandplaten, die vooral door de tekeningen van W.K. de Bruin en
c. Jetses beroemd zijn geworden. In de derde klas werden
ambachten behandeld aan de hand van de methode Het Volle
leven van J. Ligthart en H. van Scheepstra, met bijvoorbeeld het
bos, de Houtzaagmolen en de Kaasmakerij. Vanaf de vierde klas
hingen de wandkaarten van Nederland; in de vijfde Europa en in
de zesde klas de Wereldkaart en de Nederlandse koloniën, aan de
muur. De leerlingen werkten met de tekenatlassen van Bos. Er
zijn heel veel kaartjes overgetrokken en plaatsnamen van buiten
geleerd. Voor kennis der natuur werden de platen van J.W.
Boersma en K. Knip gebruikt over dieren in hun omgeving.
15

Tekenlessen werden gegeven met de boeken van Bakker en
Bruist, maar er werden ook wel eenvoudige tekeningen naar de
natuur gemaakt. In de vierde klas was bijvoorbeeld sprake van
tekenen op de lei of papier naar bordtekeningen of wandplaten. In
de zanglessen werden liedjes uit verschillende zangbundels
gezongen o.a. Voor School en huis van Th. Giesen en Zingende
jeugd van C.G. Weezen. De gymlessen, werden vrije en
ordeoefeningen genoemd. IV
Het onderwijs was overwegend klassikaal en de kinderen
.
moesten heel goed luisteren en opletten. Er werd veel van bUlten
geleerd. Voor de meeste kinderen uit de dorpen was de lagere
school eindonderwijs. De strijd die in Asten is gevoerd tussen de
ambitieuze schoolmeester A.F. ten Haaf en zijn onderwijzers vat
ik hieronder kort samen, omdat die periode al uitstekend is
beschreven door de heer J. Coenen. v Gerard Remery had meer
gematigde opvattingen over degelijk onderwijs die beter
aansloten bij de behoeften in de streek. In 1920 solliciteerde
Gerard Gaston naar de functie van onderwijzer aan de openbare
"school in Asten. De gegeven referenties waren zeer gunstig.
Hoofdonderwijzer H.C. Borgmans uit Nistelrode schreef: "Jn
school heeft hij zich altijd ijverig getoond en weet op eene zachte
en liefdevolle wijze de goede orde onder zijne leerlingen te
handhaven. Op zijn gedrag buiten de school alsook met zijn
collega's en tegenover zijn superieuren valt niet de minste
aanmerking te maken en door zijn degelijk karakter dwingt hij
respect af van allen, die met hem omgaan. "VI Per 1 mei 1920
werd Gerard benoemd door de gemeenteraad van Asten. Na het
overlijden van de heer Ten Haaf in 1921 werd hij waarnemend
hoofd en een jaar later volgde per 1 maart 1922. zijn officiële
benoeming tot hoofd van de openbare schooLVII

In het begin van de 1ge eeuw bestond al een openbare school in
Asten, de schoolgebouwen werden diverse malen verbouwd. In
1878 werd een schoolhuis gebouwd aan het huidige
Koningsplein. Hoofdonderwijzer Ten Haaf woonde daar vele
jaren en hield er ook een kostschool. In 1894 werd een nieuwe
school gebouwd op de markt in Oud-Hollandse stijl. Rond 1912
bleek de school te klein te zijn en stuurde Ten Haaf leerlingen
weg, omdat er in diverse klassen drie leerlingen in een bank
zaten. In sommige lokalen zaten wel 56 en 68 leerlingen. De
onderwijzers schreven brieven met klachten aan de
schoolopziener en de Gemeenteraad. Er waren ook wrijvingen
met de hoofdonderwijzer die van de lagere school een soort Mulo
maakte met Franse en Duitse les, zonder dat hij daarvoor
toestemming had. Uiteindelijk werden op de bovenverdieping
twee lokalen bijgemaakt.
In 1841 hadden de zusters van Liefde uit Tilburg in Asten een
klooster gesticht in nauwe samenwerking met pastoor
Bartholomeus Kemps. In 1845 werd door de gemeente
goedkeuring gegeven tot het oprichten van een lagere school
buiten bezwaar van de gemeente of 's lands kas. Het onderwijs
mocht alleen aan meisjes worden gegeven in lezen schrijven en
rekenen. In 1867 werd een bewaarschool geopend. In 1883 werd
een nieuw klooster gebouwd voor het Liefdesgesticht, het geven
van onderwijs en de verzorging van zieken en ouden van dagen.
In 1894 mochten zij de oude openbare school gebruiken. In 1908
werd de villa van de firma Bluijssen door de zusters gekocht en
als pension ingericht. In 1917 werd een nieuwe bewaarschool
gebouwd met een aparte fröbelschool. Rond 1930 werd de
meisjesschool door ruim 300 leerlingen bezocht. De huidige
huisvesting was veel te klein geworden en de zusters kochten een
nieuw terrein. Op 5 mei 1931 vond de plechtige opening van de
nieuwe RK meisjesschool en kleuterschool in de Ju.lianastraat
plaats. In 1937 werd de jongensschool verbouwd. VIII

Hoofd van de openbare school in Asten 1922 tot 1947
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1921 overleden en in zijn plaats werd de heer lM. Hoes met
ingang van 31 december 1921 benoemd, enkele onderwijzers
gingen mee over. Bijna alle inwoners van Asten waren katholiek.
Er waren echter nog 15 leerlingen, waarvan de ouders geen
onderwijs wensten op de nieuwe katholieke school. In Asten
woonden vanaf 1798 een beperkt aantal protestanten, die in 1856
klaagden over de kwaliteit van de openbare lagere school en hun
kinderen van school haalden. Curieus genoeg stuurden zij hun
kinderen vanaf die tijd naar de school van de Zusters van liefde.
Zij waren zeer tevreden over de kwaliteit en vochten af en toe
voor de rechten van het bijzonder onderwijs. In 1920 gebeurde
het omgekeerde en stonden zij in de kou. De gemeenteraad stelde
de oude school ter beschikking aan een nieuw op te richten
openbare school en benoemde Gerard Remery tot hoofd van die
school.x Hoewel hij zelf een praktiserend katholiek was, werd hij
net als zijn vader, grootvader en overgrootvader hoofd van een
openbare school. Tot 1920 werden deze scholen voornamelijk
bezocht door katholieke leerlingen. Na de oprichting van de
bijzondere scholen was de situatie veranderd.

Gerard Gaston Remery met verloofde
Elizabeth van der Ven

Na jarenlange schoolstrijd vanuit de confessionele partijen werd
in 1917 in de Grondwet opgenomen dat het geven van onderwijs
. ..vrij was. De financiële gelijkstelling werd nader uitgewerkt.
Onder het bewind van minister de Visser kwam de lager
onderwijswet van 1920 tot stand die tot 1985 van kracht is
gebleven. De consequentie hiervan was dat op veel plaatsen in
Nederland nieuwe confessionele scholen werden opgericht en het
aandeel van de openbare scholen sterk verminderde. In 1920 was
nog 33% van de lagere scholen in Brabant openbaar, in 1930 was
dit verminderd tot 8% en in 1945 was het nog maar 3%. In Asten
werd met ingang van 1 maart 1922 de openbare school voor meer
uitgebreid lager onderwijs met de schoolmeubelen in bruikleen
gegeven aan de Vereniging tot bevordering van het R.K.
Bijzonder onderwijs. De ouders van 250 kinderen die op de
openbare school zaten, hadden in november 1921 een verklaring
getekend dat zij hun kinderen naar de R.K. bijzondere school
zouden zenden. Met ingang van 1 januari 1922 werd de openbare
school aan de markt omgezet in een Rooms katholieke
jongensschool. ix Hoofdonderwijzer Ten Haaf was in augustus
18
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De openbare school in Asten was van 1920 tot en met de sluiting
in 1947 steeds door een zeer beperkt aantal leerlingen bezocht, de
aantallen varieerden van 10 tot 15 leerlingen. Hoewel de school
klein was van omvang, moest toch aan alle wettelijke
voorschriften worden voldaan. In 1924 was bijvoorbeeld officieel
een oudercommissie opgericht bestaande uit drie leden. Zij
stelden zich ten doel de belangen te behartigen van de
schoolgaande kinderen der openbare lagere school te Asten door
samenwerking te bevorderen van de ouders der leerlingen met het
onderwijzend personeel.
De gemeenteraad moest jaarlijks een besluit nemen tot
instandhouding, onder goedkeuring van de Gedeputeerde Staten,
omdat het aantal leerlingen minder dan vijftig leerlingen bedroeg.
Als er voor minder dan acht leerlingen openbaar onderwijs
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verlangd werd, binnen een goed bereikbare afstand van vier
kilometer, moest de school worden opgeheven. xi
In ~sten had ~e leegloop in 1946 plaats naar aanleiding van een
actIe van dommee N.l. van t Hooft. Hij schreef aan het
Gemeentebestuur van Asten:" Weledelachtbare Heren, Namens
de Kerkeraad der Ned Hervormde Gemeente van Asten e. o. heb
ik de eer U het volgende te berichten: De kerkeraad wenscht U
zijn erkentelijkheid te betuigen voor het genoten Openbaar Lager
Onderwijs tot hiertoe aan de kinderen der Hervormde
Gemeenteleden verstrekt, en deelt u bij dezen mede, dat de
ouders, resp. pleegouders der schoolgaande Hervormde kinderen
tot het besluit zijn gekomen hun kinderen, resp. pleegkinderen
met ingang van 1 januari 1947 van de Openbare Lagere School
af e nemen; de reden hiervoor is deze: dat er op dien dag eene
bijzondere school (Ned Herv.) geopend zal worden met twee
Hervormde leerkrachten, die daartoe bevoegd zijn, te Someren,
en dat zij besloten hebben hun kinderen op die school te laten
gaan. De Kerkeraad verwacht, dat u de conclusies van dit besluit
.. zult trekken, ten aanzien van het openbaar onderwijs hier ter
plaatse. Met verschuldigden eerbied, Hoogachtend namens den
Kerkeraad voornoemd, NJ van 't Hooft en F W Gerritsen". xii
Aan Gerard Gaston werd om een reactie gevraagd. Hij schreef:
"Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb ik de eer u
te berichten, dat mij van de aangelegenheid behandeld in de brief
van de Ned Herv. Gemeente alhier tot op heden niets bekend
was. Geen der ouders heeft nog te kennen gegeven zijn kinderen
van de Openbare Lagere School afte nemen en ik acht mij niet
gerechtigd tot afschrijving over te gaan, zonder persoonlijk
verzoek van de ouders. Indien de inhoud van de brief van de Ned
Herv. Kerkeraad met de werkelijkheid overeenkomt, dan zou het
aantal leerlingen per 1 januari 1947 dalen tot een, indien er
tenminste geen aanmeldingen van andere zijde komen. Het hoofd
der school. G. Remery "XIII
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Met ingang van 1 april 1947 werd de openbare school in Asten
opgegeven omdat nog maar drie leerlingen waren ingeschreven.
27 jaar lang had Gerard Gaston zich naar beste vermogen voor
het onderwij singezet.

Leraar aan de landbouwhuishoudschool in
Lierop 1929 tot 1957
Vanaf zijn verhuizing van Nistelrode naar Asten had Gerard in de
avonduren in de winteravonden landbouwcursussen gegeven. In
1903 waren de landbouwcursussen gestart door de onderwijzer
J.W. van Helden die, tot aan zijn vertrek naar Liessel in 1919,
druk bezochte lessen gaf. Van Helden verrichtte belangrijk werk
voor de boerenbevolking. Hij nam het initiatief tot oprichting van
diverse landbouworganisaties. Gerard heeft zijn werk voortgezet.
Al eerder is aangegeven dat hij in Boxtel de tweejarige
landbouwcursus met het behalen van de akte landbouw in 1920
had afgerond. Verder had hij bij zijn vader Florentinus Remery in
Koewacht al een goede basis meegekregen. De eerste lessen
waren voor hem een vreemde gewaarwording omdat hij als
onderwijzer aan ervaren boeren moest vertellen hoe zij de grond
het beste konden bewerken, welke meststoffen zij nodig hadden
en hoe zij het vee moesten verzorgen. Maar hij verstond de kunst
om moeilijke zaken in eenvoudige woorden toe te lichten en had
geen moeite met het handhaven van de orde. xiv
In 1929 werd Gerard gevraagd om lessen te geven aan de R.K.
landbouwhuishoudschool Nazareth in Lierop, ook wel de
boerinnenschool genoemd. De school was in 1911 door pastoor
Offermans gesticht om de algemene en landbouwtechnische
vorming van toekomstige boerinnen te verzorgen. In de folder uit
1911 stond als doel vermeld: Onze boerenmeisjes in alles eene
haar passende opvoeding te geven en haar te vormen tot
godsdienstige en werkzame moeders, huisvrouwen en boerinnen.
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Tot 1916 bood de school een eenjarige dagopleiding met
internaat, daarna volgde uitbreiding tot een tweejarige cursus.
In 1919 was de Wet op het Nijverheidsonderwijs opgenomen,
waarin ook het landbouwhuishoudonderwijs werd geregeld. In de
jaren dertig verdubbelde het aantal landbouwhuishoudscholen
van 36 tot 72. De inspectie stimuleerde een betere afstemming
van het leerplan van de onderscheiden cursussen. Om u een
indruk te geven volgt hier een beschrijving van een dagindeling
uit het boek van M. van der Burg: "Opstaan om halfzes, wassen
aankleden, bed opmaken en naar de H Mis. Daarna ontbijt en
om 8 uur klaar staan voor het groepenwerk. Dit betekende dat er
vier groepen gevormd werden om in de praktijk ervaring op te
doen. Het betrofwerk in de keuken, kamers en handwerk, de was
of de boerderij en de tuin. Na het middageten werd er les
gegeven in taal, rekenen en achtergrond bij de huishoudelijke
vakken, gezondheidsleer, verpleging en verzorging en
boekhouden. Voorts werden er lessen gegeven in de meer
specifieke land- en tuinbouwvakken zoals de zuivelbereiding,
..bemesting, groente-fruit en bloementeelt en verzorging van het
vee. "xv
De opzet van de meeste landbouwhuishoudcursussen was in de
jaren dertig als volgt. Het waren jaarcursussen met 450 lesuren:
225 uur voor huishoudkunde en koken, 180 uur voor knippen en
naaien en slechts 30 uur voor land en tuinbouw en 15 uur
algemene gezondheidsleer. Daarnaast stonden er nog lessen in
godsdienst en maatschappijleer op het rooster. Deze mochten niet
uit rijksmiddelen worden bekostigd. Aangezien vrouwen vanouds
de kippen verzorgden werden aparte pluimveecursussen gegeven
om nieuwe ontwikkelingen te bevorderen. Ook de
melkerscursussen trokken veel vrouwen en meisjes. Van een paar
lessen over melkerscursussen en zuivelbereiding zijn nog
handgeschreven lesvoorbereidingen van Gerard bewaard
gebleven. Daarbij ging hij vrij diep op de materie in. xvi De

leervakken bleven van 1920 tot begin 1950 in hoofdlijnen
identiek. Er waren niet zoveel verschillen tussen de programma's
van de landbouwonderwijs scholen. Er waren wel wat
specialisaties op grond van de aard van de bedrijven in de regio.
Op scholen op de zandgronden met gemengd bedrijf werden
andere accenten gelegd dan in gebieden met bijvoorbeeld
kleigrond. Naast grondbewerking en plantenteelt werd ook
aandacht besteed aan zuivelbereiding, boekhouden en
bedrijfsvoering. In 1946 startte een commissie voor het
nijverheidsonderwijs voor meisjes onder leiding van Prof.
Kohnstamm met als opdracht een aangepaste didactiek te
ontwikkelen. De commissie was voorstander van
proefondervindelijk onderwijs, omdat dit een leerling stimuleerde
om zelf iets te weten te komen. Op een aantal proefscholen werd
met de vernieuwing geëxperimenteerd. Kenmerkend voor de
nieuwe opzet was de grotere aandacht in de eerste leerjaren voor
algemene vorming. Er werd meer tijd dan voorheen uitgetrokken
voor de algemene vakken zoals Nederlandse taal, rekenen,
aardrijkskunde, geschiedenis en plant- en dierkunde. Ook werden
nieuwe vakken toegevoegd zoals zingen, tekenen en lichamelijke
oefening.
Aan Gerard Remery werd na de opheffing van de openbare
lagere school in Asten een volledige betrekking in Lierop
aangeboden voor het geven van algemeen vormende vakken en
enkele bovengenoemde specialistische cursussen. Hij was een
goede en gewaardeerde leraar. Bij zijn afscheid van de
lanbouwhuishoudschool in Lierop in 1957 werd door de
leerlingen een revue opgevoerd over het werk en leven van de
heer Remery. Burgemeester Boerenkamp dankte hem uit ieders
naam voor de 28 jaar waarin hij zijn beste krachten had gegeven
aan de school en wenste hem en zijn echtgenote alle goeds toe.
Na zijn pensioen had hij niet stilgezeten. Integendeel hij zette
veel werk voor de gemeenschap nog jarenlang voort.
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Overige activiteiten en overlijden
Gerard heeft de beide wereldoorlogen bewust meegemaakt. In de
eerste wereldoorlog als officier tijdens de mobilisatie. Na de
oorlog was hij jarenlang commandant van de Vrijwillige
Landstorm. Voor en tijdens het uitbreken van de tweede
wereldoorlog was hij hoofd van de Luchtbescherming in Asten.
Zijn oudste zoon André was in de oorlog actief in het verzet en
de hulp aan onderduikers.
Na de bevrijding van ons land boven de rivieren was Gerard een
van de harde werkers bij de organisatie van de Hark (Hulp Actie
Rode Kruis), een materiele hulpverlening uit het Westen. Vanuit
de Zaanstreek werden grote partijen meubelen en huishoudelijke
artikelen naar Asten verzonden.
Zo lang hij nog kon bukken, werkte Gerard nog in zijn eigen tuin
en bracht zoveel mogelijk in praktijk wat hij aan anderen leerde.
Regelmatig gebruikte hij stukjes grond als een proefveldje,
daarbij werd onderzoek, voorlichting en onderwijs op een
eenvoudige wijze gecombineerd. Als de resultaten goed waren
. ..toonde hij met trots de producten aan degenen die hij tegenkwam
en maakte een praatje, als hij van zijn buitentuin naar huis ging.
In de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw hadden de boeren
behoefte aan algemene kennis over specifieke sectoren. Zij
hadden het nodig om vanuit meerdere bronnen inkomsten te
verkrijgen en daarmee steeg de vraag naar cursussen op het
gebied van pluimveeteelt, bijenteelt, tuinbouw en
rundveehouderij . Er ontstonden ook aparte verenigingen vanuit
de algemene Katholieke Boerenbond. Gerard heeft veel tijd en
energie gestopt in het adviseren van een aantal van deze
instellingen en verenigingen in Asten en omgeving.
Hij was een van de oprichters van de Bijenhoudersbond St.
Ambrosius. Ruim 40 jaar was hij daarvan bestuurslid en
technisch adviseur. Hij bracht het imkeren ook zelf in de praktijk
en leerde de boeren in de omgeving nieuwe technieken en
aanpakken.
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Gaston Gerard Remery met de RKJB in Asten

Van de plaatselijke Eierbond was hij eveneens tientallen jaren
bestuurslid en technisch adviseur. Bij zijn afscheidshuldiging
ontving hij een gouden ereteken.
Heel veel voldoening vond hij in het adviseren van de Vereniging
voor RK Boeren. Tijdens het jubileum in 1960 werd hij op
grootse wijze gehuldigd en werden zijn verdiensten breed
uitgemeten.
De ruilverkavelingswet van 1954 regelde de herverdeling van
percelen en de verbetering van de waterhuishouding. Het werken
op grotere percelen, die op kleinere afstand van elkaar lagen,
bevorderde de efficiëntie in het landbouwbedrijf. Voor gebieden
die in ontwikkeling achterbleven werd de ruilverkaveling met
streekverbetering gecombineerd. De streek ontving dan extra
gelden voor de verbetering van het woon- en werkklimaat. Bij de
grote ruilverkaveling in Someren was Gerard Gaston nauw
betrokken als secretaris.
Buiten het onderwijs en zijn adviseurschappen liet Gerard
Remery de Astense gemeenschap eveneens van zijn gaven,
kennis en werklust genieten. Bijna 20 jaren was hij bestuurslid
van de harmonie St. Cecilia en secretaris van het comité dat
festivals, concoursen e.d. organiseerde. Ook menig
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Koninginnefeest heeft hij mede doen slagen en in verscheidene
a? hoc comite'~ h~d hij zitting zoals onder andere in 1935 bij het
zIlveren ambtsJubIleum van wijlen burgemeester Wijnen. Vele
jaren stond hij aan het hoofd van de commissarissen van de orde
van de Sacramentsprocessie.
Op 26 april 1963 ontving hij voor de vele diensten door hem aan
de gemeenschap en kerkelijke instellingen bewezen, de
pauselijke onderscheiding van het ridderschap in de Orde van de
H. Sylvester.
Bij zijn overlijden in 1980 verschenen diverse lovende
krantenartikelen: Het volgende citaat lijkt me wel passend om dit
artikel te eindigen: "De heer Remery was een geboren lesgever.
Wegens zijn imponerende houding ging er groot gezag van hem
uit. Geen autoritair gezag vol koele terughouding en kunstmatig
opgebouwd overwicht, maar een innemend en vriendelijke, een
uitnodigend gezag, dat niemand weerhield van benadering en dat
graag aanvaard werd
Ook was hij geen man die zijn lesgeven klokgebonden achtte. Wie
.. raad ofadvies van hem nodig had, kon hem altijd benaderen, ook
thuis en op straat, tijdens zijn onstpanningsuren en als het moest
bij nacht. Hij heeft dit tot ruim na zijn 65ste volgehouden,
hetgeen een bewijs vormt van zijn doorzettingsvermogen,
hulpvaardigheid, dienstbaarheid en karaktervastheid !,xvii
Tot ~lot een kort stukje over een dochter van Gerard Remery, die
ook Jarenlang in het onderwijs werkte en welbekend is in Asten
als echtgenote van André Lehr (overl. Maart 2007)

Nelly Lehr-Remery, onderwijzeres in Someren, Nijmegen en
Asten van 1943- 1982,
Petronella Emma Elizabeth Remery werd 10 juni 1922 geboren
in Asten als tweede kind van Gerard Gaston Remery en Elizabeth
26

van der Ven. I1aar vader was hoofd van de openbare school in
Asten en leraar aan de landbouwhuishoudschool in Lierop. Nelly
had vier zussen en vier broers. In het dorp Asten bezocht zij de
R.K. meisjesschool. Na de zesde klas volgde zij in Veghel de
vierjarige Mulo en behaalde met succes het diploma mulo-B met
wiskunde. Als interne kostschoolleerling volgde zij daarna de
driejarige opleiding voor onderwijzeressen aan de kweekschool
in Veghel. De inhoud van de opleiding was zeer degelijk en
omvatte alle toen bekende vakken. Zij slaagde voor de
onderwijsakte, het Godsdienstdiploma, akte J voor het geven van
lichamelijke oefening en akte K voor Nuttige handwerken.
Toen ze haar diploma's had gehaald was het moeilijk om een
vaste baan te krijgen in het onderwijs. In de beginperiode heeft
zij haar vader geholpen met lesgeven in de openbare school van
Asten. In 1943 kon zij in Someren aan de slag gaan op de
meisjesschool. Zij moest daar gymlessen geven en in allerlei
klassen invallen. Jammer genoeg had ze in het begin geen eigen
klas en geen eigen lokaal. Maar na anderhalf jaar kreeg ze de
verantwoording over klas 2 en 3 met 51 leerlingen. Elke dag ging
zij door weer en wind 's morgens vroeg op de fiets van Asten
naar Someren, dit was een afstand van 8 kilometer. Gelukkig had
zij gezelschap van collega Mies, die aan dezelfde school les gaf.
De lessen waren van negen tot twaalf uur en van twee tot vier
uur. Tussen de middag moest gesurveilleerd worden bij de
overblijvers, tot vijf uur werden schriften gecorrigeerd. Het
onderwijs in Someren was traditioneel en grondig.
In 1951 verhuisde Nelly naar Nijmegen. Daar kreeg ze een
aanstelling aan de meisjesschool in de Biezedwarsstraat. De
school was gesticht door de zusters Franciscanessen van
Schijndel. In de jaren vijftig waren er in de wijk waar de school
stond veel sociaal-economische zwakkeren. Na zes jaar werken
op deze school trouwde Nelly in 1957 met André Lehr (19292007) en kreeg zij, zoals toen nog gebruikelijk was als gehuwde
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vrouw direct ontslag. Omdat het vervelend was voor de kinderen
dat ze midden in het schooljaar vertrok, mocht ze op tijdelijke
basis tot augustus blijven. In Nijmegen heeft zij met haar
collega's vele vemieuwingscursussen gevolgd die het onderwijs
wat speelser trachten te maken.
Het jonge paar vestigde zich in Asten, omdat André een
betrekking had bij de klokkengieterij Eysbouts in Asten. In1957
werd Nelly als jonggehuwde benoemd als tijdelijke leerkracht
aan de jongensschool te Vlierden (Deurne). Dit was een school
met drie klassen en drie onderwijzers. Nelly kreeg de
combinatieklas 1-2. Het aantal leerlingen schommelde sterk
omdat er af en toe invasies waren van Ambonese leerlingen die
tijdelijk in Vlierden werden ondergebracht. Ze bleven maar een
korte periode op de school en januari 1958 waren de
Amboneesjes verdwenen. Nelly ging inmiddels met
zwangerschapsverlof en in het huis aan de kleine Bergdijk zijn
twee kinderen opgegroeid.
Toen de kinderen wat groter waren ging Nelly in 1966 part time
.. werken aan de meisjesschool in Asten. In de vijfde klas zat zelfs
haar dochter die op school netjes juffrouw zei. De meisjesschool
was vrij groot van omvang (bijna 300 leerlingen) en er was altijd
wel wat (inval) werk te doen voor een korte of langere periode. In
1972 had zij een vaste aanstelling gekregen en de taak om het
hoofd van de school te vervangen een dag in de week en bij
afwezigheid. Zij verving talloze malen zieke collega's. Als de
telefoon s morgens vroeg ging met een oproep om in te vallen
was de eerste actie meestal een greep uit de boekenkast om met
de sprookjes van Godfried Bomans en de verhalen van A.M.
Schmidt de kinderen te boeien. Vanaf oktober 1966 tot 1982
heeft Nelly een aanstelling gehad aan de Mariaschool in Asten.
Zij stond daar bekend onder de naam van juffrouw Lehr. In 1972
had zij een vaste aanstelling. In Asten heeft zij enkele
nascholingscursussen in taal! lezen gevolgd. Aan de schooljeugd
in Asten bewaard Nelly haar beste herinneringen, beschaafd en
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leergierig. Terugkijkend vertelde zij mij dat ze met hart en ziel
onderwijzeres was. Als ze opnieuw zou moeten kiezen zou ze
weer hetzelfde vak nemen. Kinderen en onderwijs blijven
. xviii
boelen..
Meer informatie over schoolmeesters en de familie Remery is te
vinden op de website www.remery.nl. Herinneringen aan G.
Remery, correcties en aanvullende informatie kunt u mailen naar
remery@xs4all.nl.
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ASTEN, UIT DE ARCHIEVEN DEEL 2
U vindt hier de verslagen van de bezoeken aan de gemeente Asten eind negentiende
eeuw - begin twintigste - door de toenmalige commissaris der Koningin in NoordBrabant 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 27 juli 1928.
Het verslag begint wat vreemd, maar wel meteen boeiend....
De redactie

Omtrent de exploitatie van het veen valt weinig te zeggen; het
veen wordt gestoken en te drogen gezet; wat voor 15 Juni
gestoken wordt kan in hetzelfde jaar nog tot turf verwerkt
worden.- De droge veenturven worden per ijzeren schuiten naar
de fabriek vervoerd, daar tot strooisel gemalen en vervolgens tot
balen van ongeveer 150 K.G. zwaarte geperst.- Het gehele terrein
is electrisch verlicht, - 1% van het turfstrooisel blijft in ons land;
75% gaat naar Engeland en Amerika.- De concurrentie is zoo
groot, dat de Maatschappij kosteloos haar strooisel levert aan de

trammaatschappij te Brussel, onder voorwaarde dat zij de mest
later krijgt.- Niettegenstaande ik hen had laten weten, dat ik niets
zou gebruiken, hadden de Heeren van de Griendt een diner voor
mij laten bereiden; ik dankte hen echter voor hunne uitnodiging,
om bij hen aan te zitten, omdat ik naar den Bosch terug moest.
De kamer, waar ik ontvangen werd, was keurig met planten en
bloemen versierd. Blijkens het deswege aan mij uitgebrachte
verslag liet de administratie van den ontvanger te wenschen over,
maar B.en W., die bij hem alles in orde hielden en controleerden.
Den 11 den mei 1900 bezocht ik weder deze gemeente; na in
Helmond ontbeten te hebben in het hotel Küster- Rademaker
kwam ik omstreeks 12 uur te Asten, ik bleef er tot half drie en
reed toen over Someren naar Heeze, vandaar 's avonds over
Geldrop naar Eindhoven, alwaar ik in hotel de la Pode (?)
(Madame Schellens) een diner besteld had; ik kwam 's avonds
om half elf te 's Bosch terug.
Op het Raadhuis te Asten vond ik den kranige burgemeester
Frencken (83 jaar oud) met zijn beide wethouders Eijsbouts en
van Helmond. Ik vernam van hen, dat de Maatschappij
Giendsveen op het moment onder Asten niet werkte; fabriek enz.
was overgebracht naar de Limburgsche gemeente Sevenum; De
Maatschappij exploiteert daar eene veenderij, deze mag niet
langer geexploiteerd worden dan tot 1905; van daar dat v.d.
Griendt zorgt, voor 1905 het veen in Sevenum verwerkt te
hebben; in Asten heeft hij de tijd tot 1909.
Op mijn audiëntie verscheen slechts een persoon, Bakens, hij
kwam eene vergunning vragen om houtduiven te schieten op de
nesten, volgens B.en W. deden de koolduiven enorm veel kwaad,
's winters kan men er niet bij komen; 's zomers moet men ze
schieten.
B en W deelden mij mede, dat Amsterdamdsche Heeren in
onderhandeling waren om concessie te verkrijgen tot het
aanleggen van een tram van Helmond over een zandweg naar
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Vlierden; vandaar naar Asten, naar Meijel enz. tot Roermond; in
den laatsten tijds hadden ze er niet veel meer van gehoord.
Bedoelde Heeren hadden een paar vergaderingen gehad met
gecommitteerden uit diverse gemeentebesturen onder
voorzitterschap van Mr. Berenbrouck den president van de
Rechtbank te Roermond.
De toestand van de armen was gunstig, doordat de gemeenten
nog al laat werken, en de fabrieken van Bluijssen druk werk
geven. Na het overlijden van den ouden Heer Bluijssen is diens
vermogen wel verdeeld tusschen zijn drie zoons, en zijne dochter
( gehuwd met Ottenhof, den burgemeester van Groesbeek), maar
de zaken worden door de drie zoons gezamenlijk voortgezet; een
der zoons, gehuwd met juffrouw van den Heuvel ( zuster van
Vincent v.d. H. uit Geldrop) staat aan het hoofd van de
manifacturen fabriek, de tweede dirigeert de margarine zaak, de
derde, het Statenlid Willem Bluijssen, is altijd op reis, om de
meer dan honderd winkels, zoo wel in het binnen- als het
buitenland na te gaan. Zij accorderen goed met den pastoor;
vandaar dat het mindere volk in Asten sterk onder den duim zit.
. "'De oude Bluijssen was een vijand van notaris Rovers; vandaar
dat hij Rovers op alle mogelijke wijzen tegenwerkte, en notaris
Hoekers uit Someren bevoordeelde. De zoons van Bluijssen
bemoeien zich niet met den notaris, vandaar dat diens praktijk nu
sterk vooruitgaat, terwijl notaris Hoekers in Asten bijna niets
meer te doen heeft, niettegenstaande burgemeester Frencken zijn
oom is.
Ik liep met B. en W. de gemeente eens rond en ging met hen de
nieuwe Roomsche kerk zien, waaraan de gemeente f. 65.000
subsidie gaf.
Burgemeester Frencken is een krasse oude heer; daags vóór ik te
Asten kwam had hij in de" Peel de Veluwe" nog eene
verpachting gehouden van strooisel enz. tot een bedrag van f.
1800; hij was, naar hij vertelde, van 's ochtends 8 tot 's middags
2 Y2 op de been geweest, had natte voeten gekregen enz., maar

wist er niets van. Hij had een ontbijt (koffie met brood) te zijnen
huize voor mij gereed staan; ik maakte daarvan geen gebruik,
alleen stak ik bij hem een sigaar op. Frencken heeft slechts een
zoon, een jongen van 26 jaar, die te Amsterdam studeert in de
rechten; zijn gezondheid schijnt slecht te zijn; studeren schijnt
ook niet veel te geven. In Asten woont nog eene 87 jarige zuster
van den burgemeester, weduwe Bluijssen, weduwe van een broer
van den ouden Bluijssen, dien ik als buitengewoon lid van G.S.
gehad heb, die oude dame heeft geen kinderen.
De administratie van den ontvanger gaf geen aanleiding tot
bedenkingen; die van den secretaris was in goeden toestand; de
klapper op het bevolkingsregister was niet bij gewerkt, ten
gevolge van de volkstelling; de witte vakken in de akten van den
burgerlijken stand waren niet aangestreept.
Vanuit Helmond bezocht ik den 25 juni 1904 deze gemeente.
De oude burgemeester Frencken heeft eervol ontslag gevraagd
met ingang van 1 augustus aanstaande; hij moest daartoe
overgaan omdat hij uit een hevige influenza een doofheid heeft
overgehouden, zoo erg dat hij haast niet meer te beroepen is.
Raadsvergaderingen kan hij haast niet meer leiden, doordat hij de
debatten niet meer kan volgen. Naar mij bleek is zijn geheugen
ook veel minder, en weet hij zich zeer veel niet, of maar half te
herinneren.
De wethouder Eijsbouts deed meestal het woord, en verbeterde
herhaaldelijk den burgemeester, wanneer deze zich blijkbaar
vergiste.
Ik verleende audiëntie aan Frans van Lieshout; deze was van
1881-1901 ambtenaar ter secretarie; hij werd later half blind. De
raad benoemde hem toen tot gemeentebode op f. 225 salaris. Van
Lieshout kwam steun vragen bij den nieuwe burgemeester om
meer loon en meer werk; hij heeft 4 kinderen, en kan met zijn
gezin van f. 225 onmogelijk rond komen.
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De fabrikant J. H. S. Bluijssen (getrouwd met C.v.d. Heuvel)
vertelde mij, dat zijn broer ( die gehuwd was met Juffr.
Raaymakers) voor 3 jaar overleden is; deze was hoofd van de
bontweverij; die zaak kon toen niet meer worden aangehouden.
Hij kwam in de eerste plaats vragen om een vreemden
burgemeester; in de gemeente was er niemand geschikt;
vervolgens vroeg hij steun op een besluit van den raad, om een
subsidie te geven van f. 900 aan het burgerlijke armbestuur; dit
bestuur steunde Vincentius, en Vincentius had dat tekort. De
Vincentius collecte bracht vroeger f.2800 op, en thans slechts
f.1500. Zou Vincentius teniet gaan, en de armenzorg alleen door
het armbestuur moeten worden uitgeoefend, dan zou eene
collecte door dat bestuur, zoo goed als niets opbrengen; men zou
alles aan de gemeente overlaten.
Notaris Hockers, de opvolger van notaris Rovers kwam zijn
opwachting maken, hij was zeer tevreden; in 1903 maakte hij 370
akten.
Verdonschot wil aflezer worden van publicaties; nu doet de
veldwachter zulks, terwijl het dezen bij zijne instructie verboden
. "'is. Ik wees Verdonschot de deur.
De bevolking van Asten ging achteruit, doordat enkele groote
gezinnen naar Helmond trokken.
De geestelijkheid en Bluijssen houden de menschen onder den
duim; er komt geen 8 % gedwongen huwelijken voor, 2 %
onechte geboorten. Dronkenschap komt wel voor, ook vechten,
waarbij dan het mes getrokken wordt.
Bij de laatste raadsvergadering trachtte dr. Panhuyzen de
aftredende raadsleden ( onder wie de burgemeester) te doen
vallen; de Heeren werden allen herkozen. De questie met den
ontvanger Eijsbouts was daarvan de oorzaak; Panhuyzen trok
openlijk partij tegen den ontvanger ( den broeder van den
wethouder). Toen kwam er ruzie met B. en W. over het bedrag
van de huur door Panhuyzen van zijn woning aan de gemeente
verschuldigd. Bij de openlijke breuk tusschen B.en W. en

Panhuyzen, trok het publiek partij tegen den dokter, omdat deze
zulke hooge rekeningen schreef. Het einde was dat Panhuyzen
aan den dijk werd gezet en werd vervangen door dokter Hoying
uit Bemmel. Panhuyzen verliet de gemeente en vestigde zich te
Kerkrade.
Asten heeft een inschrijving van f.561.600 op het 2 Yz %
grootboek N.W.S; het bezit bovendien voor f.50.000 3 Yz %
schuldbrieven ten bank van Noordbrabant Deze worden door
gemeenteontvanger bewaard. Ik heb daarop aanmerking gemaakt,
en geraden alles te deponeren bij de Nederlandsche Bank.
Volgens B. en W. zouden er bij de 9747 H.A. eigendommen geen
gronden zijn geschikt tot boschcultuur; ik heb de Heeren
aangeraden, om zulks door de Heide Maatschappij te doen
onderzoeken. B.en W. sterk aangeraden, om het onderhoud der
waterleidingen ten laste der gemeente te nemen. B. en W. zouden
dat alleen maar willen doen, wanneer de aangelanders de kosten
betaalden; ik heb B. en W. betoogd, dat zij dien laatsten eisch
moesten laten vallen.
Verdijk vertelde mij later, dat de veldwachter eigenlijk
klerkenwerk ter secretarie doet! Blijkens wat ik ter audiëntie
vernam, is hij ook aflezer enz. De nieuwe burgemeester zal heel
wat op te ruimen vinden! Overtreding van de leerplichtwet kwam
zeer veelvuldig voor; na ettelijke verbalen, gevolgd door
veroordeling, gaat het nu wat beter. Het herhalingsonderwijs
wordt wel gegeven, maar valt niet erg in den smaak.
Behalve de industrie van Bluijssen, die aan ongeveer 150
menschen werk geeft, zijn er geen fabrieken in Asten. Bluijssen
betaalt zijn menschen per uur; de geest van de bevolking is goed.
Armoede wordt niet geleden, behalve soms door de kleine
keuterboertjes (met 1 a 2 koetjes), die te eergierig zijn om te
vragen en het dikwij Is hard te verantwoorden hebben.
Wordt vervolgd
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING DE VONDER
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, Someren
Hr. en Mevr. A. v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten
G. Berkers, Zonneweg 1, Someren
Bos ETB, Trasweg 5, Someren-Eind
Cortooms Verbeme Bouw-Timmerbedrijf, Molenakkers 5, Asten
Driessen Bouwbedrijf, Molenakkers 7, Asten
Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25, Asten
Fysiotherapie Campanula, Theo van Lankhorst, Hofstraat 2, Asten
Gianotten Adviesburo, Witvrouwenbergweg 8h, Someren.
Wil Hoebergen, Belastingadviesgroep Asten, Julianastraat 2, Asten
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren.
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten
Larco Conserven Someren, Industrielaan 10, Someren ..
Leenen BV. Verwarming, Loodgietersbedrijf, HalfElfje 5, Someren
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.I 09, 5711 AC Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
Beheermij van der Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 13,5720 AA)
SchildersbedrijfLooymans, Hoornmanstraat 1,5711 EZ Someren
Makelaar Strijbosch, Hofstraat 24, Asten
"' Meeus Assurantiën, PosteIstraat 26, Someren
Smits Bouwbedrijf b.v., Dorser 2, Someren
Steyns E.B., Winkelstraat 9, Someren
Van Kaam Netwerk, Postbus 111, Someren
Warebo B.V., Trasweg 15, Someren-Eind
Hr en Mevr. Wijnen, Speelheuvelstraat 41, Someren
Hr. en Mevr. de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren
Hr. en Mevr. v.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, Asten

Bent U nog geen lid van onze vereniging? Hartelijk welkom!
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Straat en huisnummer: ....... . .......................................... .
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Molenstraat 10
5711 EW Someren
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Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder (zie pag.2)
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24,00 euro per jaar
12,50 euro per jaar
10,00 euro per jaar

