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Bodedienst Ria Reynders
BODEDIENST
Ria Reynders heeft aangegeven te willen stoppen
met het bezorgen van De Vonder.
Vele jaren heeft Ria gezorgd dat de leden in haar
buurt tijdig de Vonder mochten ontvangen.
Het bestuur respecteert haar besluit en dankt haar
voor de gedane inspanningen.
 
Bij deze tevens een oproep voor gegadigden om
de bodedienst van Ria over te nemen.
Het betreft Julianapark,  Vaarselstraat en een
gedeelte Het Loove.
Gegadigden kunnen zich melden bij de secretaris.

sche wijze van opslaan en catalogiseren ontbreekt
nog. In een tijdperk van toenemende digitalisering
zullen we de komende jaren moeten afwegen waar
we de beschikbare informatie willen opslaan.
-          De Vonder is blijvend financieel gezond.
Voorlopig zijn er geen zorgen over onze financiële
positie en lijkt er zelfs sprake te zijn van een luxe
positie waarin we verkeren, gezien de aanwezige al
dan niet bestemde reserves. Daar staat tegenover
dat subsidies (gedeeltelijk) kunnen wegvallen en dat
we geen echt financieel beleid hebben, zelfs geen
begroting. 
-          Onze vereniging heeft een duidelijke organi
satiestructuur. Dit geldt voor de beschermheer, het
bestuur en van de werkgroepen. Het bestuur is er
voor sturing op hoofdlijnen en voor de samenhang
binnen de vereniging. Werkgroepen hebben elk een
specifieke invulling en samenstelling, maar werken
binnen de beleidskaders van het grotere geheel,
heemkundekring De Vonder.
-          Met behulp van Public Relations (PR) wordt
De Vonder geherpositioneerd binnen de samenle
ving: van intern naar extern gericht. Ons motto
hierbij is "Be good and tell it". Alles begint met een
kwalitatief sterk activiteitenprogramma en voorzie
ningen en faciliteiten in onze gebouwen die uitno
digen tot een bezoek. We gaan een PR-plan opstel
len en een actief programma voor alle leeftijden en
regio’s (kerkdorpen) ontwikkelen.
 
Namens het bestuur,
Jan van de Rijdt
 

Van het bestuur
Deze keer is de bestuursrubriek vrijwel geheel ge
wijd aan de beleidsvoornemens voor de komende
jaren. Zoals eerder bericht heeft het bestuur in de
nieuwe samenstelling op woensdag 29 mei in het
Klok & Peel Museum te Asten een heidag belegd.
Het formuleren van de missie en de kaders voor een
meerjarenbeleidsplan ter verdere profilering van
onze vereniging stond daarbij centraal. Na het be
spreken van de daaruit voortvloeiende notitie tij
dens onze bestuursvergadering en in het overleg met
de werkgroepvoorzitters in september hebben we
onze overige leden geconsulteerd bij een extra le
denvergadering op 7 november 2013. Hier werd ook
de conceptbegroting 2014 gepresenteerd. We
maken namelijk voortaan ieder jaar een begroting
met input uit de diverse werkgroepen. In de leden
vergadering werd de notitie toegelicht en bespro
ken. De leden deden aanvullende suggesties en
waren positief over het voorgenomen beleid. Hier
onder volgt een korte samenvatting van de missie
en hoofdlijnennotitie. De missie van onze vereni
ging luidt:
 
 
Heemkundekring De Vonder stelt zich ten doel
(kennis over) het cultuurhistorisch erfgoed van de
dorpen Asten en Someren, inclusief de kerkdorpen,
te behouden, over te dragen en toegankelijk te maken
voor alle geïnteresseerden. Onder cultuurhistorisch
erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die in heden
en verleden een bijdrage hebben geleverd aan onze
leef- , woon- en werkomgeving. 
 
Er zijn 5 kernpunten, die in de hoofdlijnennotitie
verder worden uitgewerkt en vertaald in concrete
doelstellingen:
-        Alle actieve leden zijn (in 2018) adequaat
toegerust om hun taken te verrichten; alle passieve
leden (h)erkennen de doelstellingen en activiteiten
van De Vonder. En de verhouding tussen aantallen
actieve en passieve leden verschuift richting eerste
categorie.
-          We hebben een adequaat beheerd, toeganke
lijk en veilig systeem van opslag van alle informatie
waarover De Vonder beschikt. Heemkundekring
De Vonder beschikt over een gigantische hoeveel
heid informatie, zowel op papier als digitaal. Regel
matig wijzen vrijwilligers op het ruimtegebrek dat
hierdoor ontstaat. Ook wordt het steeds moeilijker
door de bomen het bos te zien, want een systemati
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Van de redactie
Wij weten niet of het komt door het nieuwe jasje,
maar de Vonder heeft kennelijk haar plek in de
Heemkundekring gevonden. Er komen allerlei
herinneringen aan ons heem bovendrijven en wij
plaatsen ze graag. Zoals het hofgoed Houbraken,
met een knipoog naar het Jaar van de Boerderij,
bescheiden aangeduid als boerderij, terwijl het veel
meer was. Wie over de Dijk naar Lierop wandelt
kan zich nauwelijks de uitstraling voorstellen van
de tiendschuur, symbool van de vruchtbaarheid van
noord Asten. Cees Verhagen beschrijft het met veel
details.
Ria Berkvens komt bij de HKK herhaaldelijk in de
kijker en publiceert deze keer over het erfgoed
Geowiki.
Harrie Verdijsseldonck schonk in het verleden
aandacht aan “het lèètste monnement” en aan de
“D’aauw pastorij”.
Piet Feijen blijft te voet dur Aasten wandelen tot de
zolen versleten zijn, thans deel 18. En wie nu nog
niet genoemd is, is geen “echte Aastense”.
Het dagboek van zuster Juliana over de oorlogsbe
leving van de zusters nadert zijn einde. Het geschut
is verstomd, de gewonden van beide kanten blijven
over.
De naam Dobbelsteen vraagt om verrassingen: een
man wordt weduwnaar en wordt daarna priester,
samen met zijn twee zoons.
Ton Waals doet verslag van de werkgroep Topo
niemen. De naamverklaringen van Jac van de Vel
den zijn daar een welkome aanwinst
Genoeg om deze Vonder eens door te bladeren of,
beter nog, te lezen
Namens de redactie
Gerard ten Thije

REDACTIEADRES:
a.verrijt@kpnplanet.nl
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Houbraken, een middeleeuwse
kloosterboerderij in Asten
Wellicht is boerderij in de titel een te zwakke bena
ming voor een hofgoed als Houbraken. ´2013 Jaar
van de Boerderij´ is de aanleiding voor deze woord
keuze. De werkgroep Toponiemen van de heem
kundekring belicht vanuit dit thema enkele interes
sante boerderijen. Deze keer Houbraken in Asten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1. Het verdwenen Houbraken in 2013, gezien
vanaf de Busselseweg.
 
Houbraken van kloosterontginning tot adellijk hof
goed, tot gewone boerderij
In dezelfde eeuw waarin Asten voor de eerste keer
vermeld is, is ook de naam van Houbraken in Asten
voor het eerst opgeschreven . Op 13 april 1282[1]
leggen de schepenen van Helmond schriftelijk vast
dat de abdij van Postel haar eigendommen in Asten
ruilt met Arnold van Escharen. Het klooster breidt
zo zijn eigendommen in Lierop en Hersel uit, want
daar lagen de te ruilen bezittingen van Van Escha
ren. Bij de kloostereigendommen in Asten die Ar
nold verwerft, gaat het om landerijen en opbreng
sten in de vorm van tienden en cijnzen. De abdij
zondert twee eigendommen van de ruil uit: het be
noemingsrecht van de pastoor van Asten en de
‘homagio de’ Houbraken. De abdij van Postel was
in de middeleeuwen actief met ontginnen in de regio
en stichtte zo meerdere grote landbouwbedrijven.
De hoeven op Boomen in Lierop zijn daar nog
tastbare overblijfselen van.
 
Bijna anderhalve eeuw later – in 1421 – leggen de
schepenen van ’s-Hertogenbosch ook een en ander
vast over het goed Houbraken in Asten.[2] Dat

gebeurt in de vijftiende eeuw nog met enige regel
maat. Uit de diverse beschrijvingen wordt de ligging
van Houbraken duidelijk. “Aen ghenen dijc” (1421
en 1436) wijst op een ligging in het gebied de Dijk,
met de dijk als verbinding tussen Asten en Lierop.
“Aen die Aa” (1425) maakt het specifieker, zo ook
“Naast het goet Bussel” (1442). De buurtschap
Bussel is nog steeds een begrip in Asten. Helaas
komt Houbraken als officiële naam van een hoeve
of buurtschap niet meer voor in Asten. Als familie
naam komt Houbraken – en ook Habraken – nog
wel voor.[3]
 
Tussen 1282 en 1421 is Houbraken in eigendom
overgegaan naar de familie Wijtvliet. De Wijtvliets
behoorden tot de Brabantse adel. Ze hadden ban
den met de Brabantse hertogen en ook met de fa
milie Van Cuijk, die lange tijd Asten in eigendom
had. Waarschijnlijk is Houbraken in bezit van de
familie Wijtvliet gekomen in de latere periode dat
leden van de familie Van Cuijk heer van Asten
waren, van circa 1221 tot 1380. Ook in Someren
bezat de familie Wijtvliet diverse goederen (afb. 2),
zoals de Edelenburg.[4] De familie Wijtvliet ver
pachtte het goed Houbraken. Rond 1629 was
Wilbert Joosten van Bussel de pachter. Midden
zeventiende eeuw komt voor de Wijtvliets een einde
aan de eigendom van Houbraken. Goort Verberne
koopt in 1659 het landbouwbedrijf. Het is dan niet
meer zo groot als eeuwen ervoor; 3 lopens ten op
zichte van 21 lopens (1509). Het oorspronkelijke
landgoed Houbraken is opgedeeld en in de loop der
tijden zijn er naast de oorspronkelijke hoeve enkele
nieuwe boerderijen gesticht (afb. 3 en 4). In de
achttiende en de negentiende eeuw is de familie
Smits eigenaar van Houbraken.
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Afb. 2. Fragment van een zeventiende-eeuwse kaart
van Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) met o.a. het
bezit van ‘Ioncker Witflit in Someren. Houbraken in
Asten is te situeren waar de plaatsnaam Asten tussen
de twee Aa-en staat.
 
De tiendschuur bij Houbraken
Landbouw was in beginsel enkel mogelijk in het
noordelijk deel van Asten. Het zuidelijk deel was
daar niet geschikt voor. Dat bestond enkel uit
moeras en heide, de Peel. Het lijkt er op dat Hou
braken en omgeving het belangrijkste landbouwge
bied van Asten was in de middeleeuwen. Bij de
hoeve Houbraken stond namelijk de tiendschuur.
In een Bossche akte uit 1564, opgemaakt omdat
leden van de familie Wijtvliet goederen verdelen, is
sprake van een grote schuur, die alom in Asten “die
thienschuere” genoemd wordt. Het was destijds
gebruikelijk dat de heer van het dorp elk jaar recht
had op een tiende deel van de oogst. Die ‘tiend’ werd
opgeslagen in de tiendschuur en die van Asten
hoorde tot het goed Houbraken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3 Fragment van de kadasterkaart F2 van Asten
uit 1832. Onder het midden loopt de Dijkstraat.
Vermoedelijk zijn de boerderijen ten noorden van de
Dijkstraat op dit kaartje allemaal voort-

gekomen uit de oorspronkelijke hoeve Houbraken.
Het gebied tussen de Dijkstraat en Bussel
(boven op het kaartje) is te herleiden tot het middel
eeuwse goed Houbraken. De meest rechtse
boerderij (F 762) is de boerderij van de familie Smits,
voorheen van Goort Verberne.
 
Dit tekent het belang van Houbraken voor en in de
Astense samenleving en duidt op een relatie met de
heren van Asten. Houbraken behoorde lange tijd
tot de belangrijkste boerderijen van Asten.
 
Houbraken verklaard [5]
Houbraken is een toponiem dat in de regio Peelland
op meerdere plaatsen voorkomt: Someren (1340),
Helmond (1381) en Schijndel (1388).[6] De veld
naam Houbraken is een koppeling van ´hou´ en
´braken´. Hou kan in deze samenstelling meerdere
betekenissen hebben. Als het voor hof[7] staat,
duidt het het landgoed met boerderij Braken aan.
Ons woord hof is ontstaan uit hova en in de middel
eeuwen is er geen onderscheid tussen de v en de u.
In het alfabet van destijds komen ze niet beide voor.
Hou kan echter ook een vorm van het werkwoord
houwen zijn.[8] Het gaat dan om het houwen of
kappen van hout. Dit zou betekenen dat er daar aan
de Dijk een bos gestaan heeft, dat voor de ontgin
ning tot landbouwgebied gekapt is. Het is ook
mogelijk, dat het bos lange tijd onderdeel was van
het landbouwbedrijf Houbraken en voor het hout
regelmatig deels gekapt is. Een bos met schaarhout.
Met een hou werd ook een schaarbos aangeduid.[9]
Bij de verkoop in 1629 van een cijns worden naast
het huis, het erf en akkers ook de ‘houtwassen’ op
Haubraken vermeld.[10]
Een derde mogelijkheid is dat hou staat voor hooi.
Ons woord hooi is namelijk afkomstig van het
werkwoord houwen en betekent dan afgehouwen
of afgemaaid gras.[11] In het beekdal van de Aa
waar Houbraken lag, was volop natuurlijk hooi
aanwezig.
Braken wordt door alle toponymisten verklaard als
land dat een periode niet met gewassen bebouwd
wordt en daarna gebroken wordt om als akker te
kunnen dienen. Ploegen na een tijdje braak te
hebben gelegen.[12] Het toponiem is duidelijk gere
lateerd aan het bedrijven van landbouw, hier in
eerste instantie door het klooster van Postel.
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Afb. 4. De boerderijen aan de Dijkstraat op een to
pografische kaart van 1900.
 
Hans van de Laarschot
namens de Toponiemenwerkgroep
Met dank aan Jacques van der Velden en Tom
Waals
 
[1] H.P.H. camps. Oorkondenboek van Noord-Bra
bant tot 1312. I De Meijerij van ’s-Hertogenbosch
(met de heerlijkheid Gemert). Eerste stuk
(690-1294), nr. 386, p. 482-483. ’s-Gravenhage,
1979.
[2] http://www.saspeelland.nl/theomeulendijks/on
derzoek-asten/Onderzoek Asten door Theo Meulen
dijks. Stadsarchief ’s-Hertogenbosch. Bossche pro
tocollen, inv.nr. 1193, f. 388v.
[3]http://www.meertens.knaw.nl/nfb/detail_naam.php?
gba_lcnaam=houbraken&gba_naam=Houbraken&
nfd_naam=Houbraken&operator=eq&taal=
[4] Jean Coenen. Hertog Jan en de Zummerse mens.
Een overzicht van de geschiedenis van Someren en
Lierop. Someren, 2001. Zie ook het kaartje van
Blaeu.
[5] H.J. Moerman. Nederlandse plaatsnamen: een
overzicht. Leiden, 1956.; Henk Beijers en Geert-Jan
van Bussel. ‘Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput’.
Toponiemen in de cijnskring Helmond vóór 1500 in
naamkundig en nederzettingshistorisch perspectief.
Helmond, 1996
[6] Henk Beijers en Geert-Jan van Bussel, 1996, p.
139.
[7] H.J. Moerman, 1956, p. 101.
[8] H.J. Moerman, 1956, p. 101. Henk Beijers en
Geert-Jan van Bussel, 1996, p. 139.

[9] Henk Beijers en Geert-Jan van Bussel, 1996, p.
139.
[10] http://www.saspeelland.nl/theomeulendijks/on
derzoek-asten/.
[11] Mededeling van werkgroeplid Jacques van der
Velden, die bij toeval in een editie van Het beste boek
van de weg een artikel aantrof over de betekenis van
het Friese toponiem Haubarg (hooiberg).
[12] H.J. Moerman, 1956, p. 41. Henk Beijers en
Geert-Jan van Bussel, 1996, p. 51. Woordenboek der
Nederlandse Taal.

Erfgoed Geowiki maakt historie
in de regio toegankelijk
Sinds januari van dit jaar draait in de SRE-regio
(Zuidoost-Brabant) de zogeheten Erfgoed Geo
wiki. Deze wikipedia-achtige website - www.erf
goedgeowiki.nl - richt zich op het ontsluiten van
informatie over onze eigen geschiedenis en alles wat
daarmee samenhangt. Denk daarbij aan gebouwde
monumenten, archeologische vindplaatsen, bijzon
dere cultuurlandschappen, maar ook legenden en
volksverhalen. Bijzonder aan de Erfgoed Geowiki
is dat iedereen er informatie over erfgoed aan kan
toevoegen en zo dus haar eigen (historische) verhaal
kan ontsluiten. Door het toevoegen van foto’s en
filmpjes wordt het beeld nog levendiger.
 
Erfgoed geowiki voor Zuidoost Brabant
Voor het invoeren van informatie over allerlei cul
tuurhistorische objecten in de regio zal er per ge
meente een werkgroep aan de slag gaan om infor
matie te verzamelen en op de erfgoed geowiki te
plaatsen. In de eerste plaats zijn dit de heemkunde
kringen, maar er is ook al belangstelling vanuit
diverse musea en VVV’s. Daarvoor worden vanuit
het Peelnetwerk en de SRE in samenwerking met
de regiogemeenten bijeenkomsten georganiseerd
om belangstellenden verder te informeren, uit te
leggen hoe de erfgoed geowiki in elkaar zit en op
welke manier informatie kan worden toegevoegd.
Veel heemkundekringen in de regio hebben ook al
aangegeven graag een bijdrage te leveren.
In de Erfgoed Geowiki is nu al volop informatie
over erfgoed te vinden. De gemeente Gemert-Bakel
was al enige tijd pilotgebied voor erfgoedgeowiki.
Daarnaast is de vorig jaar gereed gekomen uitge
breide erfgoedkaart van de gemeente Heeze-Leende
ook ontsloten via de wiki, en kun je inmiddels
meerdere objecten via Layar ter plaatse raadplegen.
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Layar toepassing
De informatie over erfgoedobjecten worden ook via
Layar ontsloten. Daarmee kun je via je smartphone
op een gebruiksvriendelijke manier volop gratis
informatie over de historie van je eigen dorp lezen,
terwijl je bijvoorbeeld op het terras zit of voor een
gesloten kerk staat. De toegevoegde waarde van
Layar is dat de objectinformatie in de directe om
geving waar je op dat moment staat, op te vragen
is: klik op het icoon en je ontdekt de geschiedenis
achter het gebouw, de bolle akker, het grenspaaltje
etc. Je weet tegelijkertijd waar je bent, want Layar
toont je een kaart op basis van google.maps en een
mogelijkheid om de route naar een verderop gelegen
object te zien.
 
Layar is één van de browserapplicaties voor Augmen

ted Reality (Verrijkte werkelijkheid).
Layar toont punten in de omgeving
waar je je op dat moment bevindt en
waarover informatie beschikbaar is.
Door op een punt (icoon) te klikken

kun je die informatie opvragen.
 
Meerwaarde voor erfgoed
Het doel van de erfgoed geowiki toepassing voor
internet is, het openbaar beschikbaar maken van
informatie over het erfgoed in de regio. Het is een
zinvolle en nuttige informatievoorziening voor de
bewoners, die een bijdrage levert aan de kwaliteit
van de leefomgeving. Het project is daarom ook met
een financiële bijdrage van de SRE mogelijk ge
maakt. Daarnaast levert de Erfgoed Geowiki een
belangrijke bijdrage aan de toeristisch-recreatieve
mogelijkheden binnen de gehele SRE regio.
 
Informatie bij Ria Berkvens van de Omgevings
dienst Zuidoost-Brabant: R.Berkvens@odzob.nl.
Of voor de Peelregio bij Jan Timmers van het
Peelnetwerk: jantimmerscultuurhistorie@gmail.com

Aaste vruuger 
Afgelopen jaar werd het protestantse kerkje aan de
Lindestraat in Asten aan de dienst van de protes
tantse gemeente onttrokken en verkocht. De over
dracht kreeg publieke aandacht omdat het toch wel
een historisch tintje had en was voor de Vonder
aanleiding om een artikel van Harry Verdijsseldon
ck uit 1995 onder de aandacht te brengen: ’t Lèèste
monnement. Waarmee de muur bedoeld werd tus
sen de protestantse kerk en “d’aauw pastorij”. Over
deze pastorij had Harry in 1994 al  geschreven, over

wat zo’n huis allemaal kan meemaken. Historisch
genoeg om het nog eens aan te halen. Ook Piet
Aarts, toevallig naamgenoot van pastoor Petrus
Aarts had nog enkele gegevens beschikbaar.

Geachte redactie van “De Vonder”

“Aste vruuger, t’ lééste monnument” geplaatst in
Uw nummer, “De Vonder” van 2013 jaargang 19
nr.3, Uit Astens weekblad woensdag 13 dec. 1995
van Harrie Verdijsseldonk.
Als aanvulling op dat artikel, het bijgaande stuk uit
RA (oud Rechtelijk Archief) van de gemeente
Asten: Hierin genoemd Pieter Valkenier die was
schepen van Amsterdam, maar bezat ook het kas
teel van Asten en liet daar toen groot onderhout
uitvoeren tussen 1735 en 1750 Verder in het stuk
genoemd Bregje van Ghezel, als weduwe van Pieter
Valkenier, die de Astense kerkgangers te hulp
kwam.
Huurovereenkomst van Kerk
29-12-1750 Asten RA 120 fol. 31vo
Antoni La Forme, rentmeester van Bregje van
Ghezel, Vrouwe van Asten en weduwe Pieter Val
kenier, schepen van Amsterdam, geeft in huur aan
Hendrik Berkers en Peter van Bussel, Roomse
kerkmeesters:
- het Roomse Kerkehuis, staande in het Dorp, al
waar de Roomse Godsdienst wordt gedaan en ei
gendom is van de Vrouwe van Asten.
Huurtermijn: 15 jaar. Huursom: f 15,-/jr. Lasten en
onderhoud: voor de huurder.
Voor de afgelopen 16 jaar, zijnde geweest,
15-12-1749, zullen de huurders
- f 10,-/jr. betalen is - f 160,-.
Voor het afgelopen jaar, 15-12-1750, zal betaald
worden - f 15,-.
Deze - f 175,- zullen betaald worden in twee termij
nen t.w. 15-4-1751 en 15-9-1751. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto ca. 1960 Nederlands Hervormde Kerk Asten,
met de oude Pastorie en muur, een overblijfsel van
,“ het Roomse Kerkehuis” uit 1750
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D'aauw pastorij.
 
Astens weekblad woensdag 23 maart 1994
 
De vrede van munster in 1648 maakte 'n einde aan
de 80-jarige oorlog. De protestanten, die tot nu toe
gekerkt hadden in 'n vertrek van de pastorie aan de
Lindestraat, namen de RK Kerk op 't Koningsplein
in beslag en de katholieke godsdienst werd verbo
den. De katholieken van Asten en Someren bouw
den toen 'n Kerk bij het Kievitsven op Nederweerts
grondgebied.
 
In 1672 kwamen de Fransen naar ons land. De re
gels werden versoepeld en de katholieken mochten
nu een schuurkerk bouwen in de Lindestraat. Op
12 november 1759 kregen de katholieken verlof van
de Staten van Holland het gebouw te vernieuwen
en op 17 december 1759 kochten de kerkmeesters
van de RK Kerk de pastorie van pastoor Petrus
Aarts.
 
In 1806 werd de schuurkerk gesloopt. Rond de 80-
er jaren in de 17e eeuw was Hendrik van Winteroij
drossaart van Asten en Vlierden. Hij was gehuwd
met Elenora van Brakel en had twee dochters: Jo
hanna en Elisabeth. Zeker is, dat hij in 1688 in de
oude patorie woonde. Bekend is ook dat 'het huijs
tot Asten, zijnde bekend als de oude pastorije' uit
gebreid is in 1751. Hiervan getuigen de muurankers
aan de achterzijde. Het huis was toen eigendom van
de gemeente Asten: 't gemeentebestuur had het 18
maart 1722 gekocht van bovengenoemde Elisabeth.
 
Op 14 december 1826 overleed Ds. Casparus. Die
had de pastorie gekocht en liet haar na aan de
Hervormde Gemeente. Dan hebben er jarenlang
predikanten gewoond. In 1888 wordt het huis in
verschillende gedeelten verhuurd, o.a. Hendrik
Mennen, ene Machielsen, Weduwe Driessen en
Marie van Eersel. Dirk Jan Buunk woont er van
1909 tot 1941, z'n zoon Adriaan tot 1949. De vol
gende bewoner is Dirk van Rees. Sedert 1961 is het
huis eigendom van Piet en Jannie Faro. Dit oudste
huis van Asten is nog grotendeels origineel, maar is
hard aan restauratie toe. Op de foto ziet u de oude
pastorie en geheel links nog 'n gedeelte van de
voorgevel van de historische schuurkerk.
 
Harrie Verdijsseldonck.

Te voet dur Asten (deel 18) 
Verteld door Piet Feijen.
In de jaren 80 van de vorige eeuw wandelden leden
van de Bond voor Ouderen onder leiding van hun
voorzitter Piet Feijen, door Asten. Zij maakten een
overzicht van Asten van ongeveer 1920 tot 1985.
Velen van u zullen zich de mensen, hun beroepen en
hun eigenaardigheden nog wel herinneren. Maar ook
de behuizingen en straten van die tijd. Al is het nog
niet zo lang geleden, er ligt hier misschien een taak
tot navolging zodat ook het nageslacht aansluiting
kan vinden met het huidige Asten. Van wat verloren
ging en wat er bij kwam.
Op Hemelvaartsdag waren ze er nô 't plechtig Lof
mi Rözenhoedje (zonder start) wir glijk. Ok Pirke
en Toon van Narus-ome kwamen samen in de
bèèste stemming bij Janus Hoefnagels ân en dôr was
iedereen blij um. Later heurde ze, dè Toon bij Pirke's
was geweest en vur de keinder 'n kleinigheid hâ
meegebraocht. Um dè ze direct uit 't Lof nô Janus
Hoefnagels waren gegao, hân ze er het rijk alleen
en zou er irst 'n partèèijke op de grote buitenbaan
gebeugeld worren. De jassen gingen uit, de bôkspie
pen in de sokken, de pet anders um op, dan zagen
ze 't beter, flink in de haand getuft en toen ging 't er
op, dè heuren en zie verging. Jan Vaalman was er
niks gereust op en stond veilig achter 'n par aander
mensen. Graard van Graarden Hannes speulde zo
wild, dè tie z'n böks in 't kruis scheurde. De maot
van Pirke's, Toon van Narus-ome verstuikte z'nne
duim, Pirke liep tiggen de slèger van Tiesse op en
hield er 'n blauw oog ân over en Ties krig 'ne splin
ter in z'n haand die Peer er mi z'n knijp uit moest
halen. Um dè t'r mi zoveul gewonden nie mer ge
speuld kon worren en allebei de parteien 'n portuur
ke hân gewonnen, gaf ieder partij 't nog een en Pirke
blif nie aachter, um dè tie gin pijn mer hâ en um dè
z'n taam knijntjes goe hân opgebraocht. Ze hân wir
plezier zat en iedereen hè 't nao z'nne zin. Jan
Vaalman ôk, want die stèèlde vur um nog enkele
kirren te jassen. Dizze rondgang halen dan d'n
twidde Pinksterdag wel wir in. En zo wer besloten.
't Was ôk al wir zo laang gelèijen dè ze bij elkaar
waren geweest, dè we ze di slippertje mer zallen
vergeven. ' Was immers hun enigste verzet en.....ze
waren op tijd thuis.
Op twidde Pinksterdag zat Jan Vaalman ze vur 't
huis van Janus Hoefnagels al op te waachten. Want
zi tie, we hebben dizze keer nogal wa te bekieken,
en um dè t'r veul burgerij wônt, zal dè vur ellie nogal
wâ uitleg nôdig zijn.
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Jan, zi Ties van Nöllekus, we weten dè zoiets bij auw
in heel goei haand is, mer ik heb goei rèèij um, mede
namens ons Cis, irst 'n rondje te geven en ik zal oew
uitleggen wôrum. Ge wit dè ik 'n zuinige vrouw heb,
mer 'ne nèèije almanak moet er elk jaor kommen,
nie zo zeer um te lezen, mer vural vur de portretten
en plâtjes die er in staon. Laot er naw dizze keer 'n
portret in stao van 'n menneke, zô wâ van d'n
aauwer van onzen Nol. En um dè ze wist dè Nard
Coolen ôk schôn portretten kan maken, was ons
vrouw nie mer te haauwen en moest er 'n portret
van Nolle gemakt worren.
't Hâ nog al wâ in gehad, want onze Nol wou mer
nie nô dè keske mi die zwarten doek kieken. En dan
ôk nog lachen ! En van 't vuggelke dè t'r uit zou
kommen hâ tie hillemaol gin begrip, mer dè Nard
'ne kunstenaar is, kàànde hier ân zie, zi Ties, en 't
portret wôrop Nol op 'n perdje zat, werd dur ieder
een vol bewondering bekeken en gepréézen. Alleen
Pirke moest nog zeggen, dè 't wel 'n koppel baggen
zou hebben gekôôst. Jan Vaalman zi toen, kom we
stappen op.  We zallen, zi Jan mi de Kerkstraot ân

de kant van de Wolfsberg begin
nen. Hier rechts is de boerderij
van Franske van den Eeren

beemt, die naw nie zô krek z'nne grond bij het huis
hi liggen. (Nu bakkerij magazijn en woonhuis van
"Ha...dat is onze bakker" (Loomans).
Hier ân d'n overkant wônt Dorus Maas. (Later
Theodoor van Roy. Nu is er nog een bouwperceel).
Voor de rest, links en rechts, is het nu praktisch
allemaal nieuwbouw tot aan de Heesakkerweg. Na
de oorlog hebben hier nog hun boerderijen gehad;
Willem Hoefnagels,(nu twee woningen) en Willem
van Soest, wiens boerderij vanwege nieuwbouw en
ruilverkaveling werd afgebroken. Dit stuk Kerk
straat is inmiddels Albert van Cuyckstraat gewor
den en hier zijn o.a. de gebroeders van Eijk met hun
lijndiensten gevestigd.

Hier rechts op 't
huukske is de
boerderij van
Klaossen Tie
nen Hannes van
Oosterhout. (

Deze boerderij werd in 1942 door een bom getrof
fen, en later nog eens grotendeels door brand ver
nield. Het werd tijdelijk een noodboerderij, maar
wegens ruilverkaveling en woningenbouw werd aan
de huidige Heeakkerweg in 1952 een nieuwe boer
derij gebouwd, de Maria-Hoeve. Zoon Brozie heeft
tot voor kort hier altijd geboerd. De zonen van

Brozie hebben er nu tuinbouwbedrijven). An de
overkant daor wônt Willem Ceelen, mer we zeggen
Willemke Timmer. We gaon terug, zi Jan, um langs
't pèèijke van Janus Hoefnagels 't gedoentje van
Driekske Nijssen te bekieken. (Voordat dit Wolfs
plein werd, was hier kompostbedrijf Primasta, van
Swinkels).
"En hier wonen de van Leunens. Willem dè is 'n
bietje n'n aparte mens. Die zet altijd hil veul erpel
op 'n klèèn stukske grond. En as ge dan ân Willeme
vraogt worum dè tie dè duu, dan zi tie, toen ik in
dienst was, zi minne kapitein altijd, soldaat van
Leunen, begrijp goed; waar geen soldaten staan
kunnen er geen verslagen worden. En dur haauw ik
't mer op.
En daor woont de familie Sjef Welten. Sjef was
voerman bij d'n Bleijs......
An d'n overkant Pietje Werts. (Later de fam. Hoe
bergen).
An de linkse kant wonen in volgorde, Jan v.d. Loo,
(Later Driek Gorissen), Doruske Ceelen, Kobuske
Boerenkamps en Toontje Berkvens. (Nu praktisch
allemaal nieuwbouw).
Rechts hier woont Cornelis van de Moosdijk.
(Later begon hier Driekske van Oosterhout een
bakkerij, die zoon Frans overnam. Net al die ande
re bakkers, zo'n kleine 20, moest er lang en hard
worden gewerkt om de kost te verdienen, vooral
ook omdat de mensen nog veel zelf bakten).
Langs van de Moosdijk hebben we Janus van
Lierop. (Later Nol van Bussel die voerman was bij
de firma Cuppens en als laatste was er het winkeltje
van de fam. van Heugten).
An d'n overkant stôn de huiskes van de familie's
Bert Lintermans en Hanneske Linden. (Later Christ

en Willem Wilbers).
Deez' drie blokken van
twee zijn van de geminte
en stôn der nog nie zo
laang en zover mij
bekèènd wonen er Tienus
d'n Booi (van Helmond),
en Willem Sauvé en Ceel
Driessen, die in d'n Drie
hoek hi gewônd. Hier
bruur en zeuster Tonnie

en Ida Engelen. Dôr zou ik wel familie af willen zijn,
zi Jan, want die moeten ze nie veul hebben, mer
centen wel.
"Dan was de kans op èèrven nog mer klèèn,
zi Pirke, want ik weet dè ze heel wit zijn mi de
zwarte zusters".
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"Ik laot die opmerking vur auw rekening, zi Jan, en
ze gingen wijter. (Later heeft hier Sjef Welten nog
gewoond. Nu staat er en nieuwe blok van twee van
de damens van Goch).
"Toon d'n Bels (Wernars) mi z'n huishaauwen is de
volgende. (Nu winkel van bakkerij van den Heuvel).
Pirke Koolen wônt er langs. (Vele jaren woonde hier
de familie Mertens Martens). Dan hebben we
Helmus en Zeintje Verberne. Helmus werkte bij
Ture's. Bert Hoebergen is de volgende. In die blok
van twee wôt erst "Flippe" Piet van Bussel en
Gonde. Piet hi ôk laang bij d'n Bleijs gewerkt, mer
dôr kan in 'ne korte tijd veul gebeuren, dè zie de. In
't café erlangs wônt d'n eigenaar, Jan Boerenkamps,
en die verdient 'r rijk z'nne kòòst, want hij is er ôk
nog 'ne goeie timmerman bij.
(Dat bleek later. Toen in "Asten Creameries" de
tricotagefabriek "D'n Trico" van Ter strake en
Verkouteren werd gevestigd, werd Jan er bedrijfs
timmerman. In het café van Jan Boerenkamps is nu
nog café-Gildehuis St-Joris en Pension van Hel

mond gevestigd).
Pirke vroeg of ze bij
Jan Boerenkamps ôk
konden jassen.
"Vur zo ver ik weet, zi
Jan is jassen daor
hoofdzaak, mer we
gaon 't straks bekie
ken.

 
En hier dè is Grardje van de Loo , wôr de zonen
Harrie en Piet ôk nog thuis zijn. (Later woonde er
nog vele jaren zoon Jan en nu nog Janus v.d.Heij
den, die met de oudste dochter van Jan is getrouw
d). Daor in 't lèèste huis rechts wônt "Luikense"
Toontje Verberne. (Nu nog de fam. Cortenbach van
Hagen).
Dan als lèèste huis links hier langs de weg de vrij
gezel Jan Smits met de huishâuwster Janske Evers.
(Tegenwoordig heet dat vriendin). En dan dè huis
daor achter 't âuw kerkhof, daor wonen Pirke
Boerenkamps, die getrouwd is mi Nel Benders, en
Nelle bruurs, Naris en Jan, zijn daor ôk in huis.
Janne kennen we bijzonder as Jan " de snoeper". De
buren zijn het âuw en het nèèij kerkhof. (Nu woont
er H.Martens). Over 't Patronaat (gebouwd in 1904)
de Pastorie, de boerderij van de zusters en 't Klöster,
mi pension vur drie gulden âuwerdomsrente, vertel
ik oew later wel, zi Jan. We gaon naw erst koel bier
drinken en jassen.         
Wordt vervolgd.

Vijf bewogen jaren rondom ons
Missiehuis deel 9
maandag 23 oktober.
“De blaren zijn oud en ze preev’len zacht: ’t was
negen jaar geleden de eerste nacht…..”.
 
Ja, ’t is negen jaar geleden dat ik voor het eerst op
’n kloosterlijken strozak m’n nacht doorbracht. En
dat ging goed! Ik had immers zoveel te denken, zo’n
massa indrukken van dien langen gebeurvollen dag
te verwerken, dat mijn zware ogen dichtvielen, eer
ik me goed en wel had kunnen realiseren dat
ik op de lange veren lag!
Mijn trouwe strozak! Je bent toch altijd een trouwe
en onbaatzuchtige vriend geweest! Want aandacht
of zorgen zijn er nooit aan je besteed. ’s Morgens
werd je in alle vroegte op je kant gezet en omgekiept
met één handomdraai, je hoorde nog wat stomme
len en ritselen op de cel en dan werd je de hele dag
verder in de eenzaamheid alleen gelaten. Tot je me
’s avonds weer gastvrij opving als ik me onbezorgd
en met zware ogen op je liet neertollen. Want al heb
ik weinig aan je gedacht, belangeloze strozak, toch
heb ik wel eens naar je verlangd. ’s Avonds als ik
bij slecht licht lange uren over mijn studieboeken
gebogen zat, en de pennen krasten uren in de
rondte, en m’n oogleden leken van lood, dan lokte
je wel eens uit de verte.
Dan leek je zo echt een onmisbare, hartelijke, be
grijpende strozak!
En nooit had je gedacht dat je me nog zulke lyrische
ontboezemingen zou ontlokken. Maar ik weet ’t nu
wel, ’t is allemaal omdat het vandaag negen jaar
geleden is, dat ik voor het eerst op ’n strozak heb
geslapen.
Negen jaren in ’t klooster, waarvan vier oorlogsja
ren! En hoeveel oorlogsjaren zullen er nog bij ko
men? Als de geallieerden om elke Duitse stad zo
lang vechten moeten, als ze deden over Aken, twaalf
dagen van bombarderen en verwoede gevechten,
dan zal de tocht naar Berlijn niet in een, twee, drie
afgelopen zijn.
 
Dinsdag 24 oktober
Vluchtelingen! Waar komen ze vandaan? Men zegt
uit de Betuwe en van Arnhem en Nijmegen. Arme
moeders met kindjes, die hun huis met al wat er in
was hebben moeten achterlaten, om te gaan, ze
weten waarschijnlijk zelf niet waarheen. Verschil
lende Engelse vrachtwagens (70) vol zijn naar
Leende gegaan. Vandaag komen in Heeze ook
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vluchtelingen.
Intussen raast de oorlog maar door. ’n Zware
zwerm vliegtuigen doorronkte de lucht gisteravond
in het donker. Waarheen? Met angst denk je aan de
mensen in de Nederlandse steden van ’t nog bezette
gebied: Venlo, Den Bosch, waar de Duitsers zich in
de mooie St. Jan hebben gebarricadeerd en zo de
Engelsen tot vernieling dwingen, Nijmegen, dat
bevrijd is, maar steeds nog blootstaat aan vijande
lijkheden, ’t zwaargeteisterde Arnhem, de honger
lijdende steden boven de Moerdijk. Wanneer zijn
we verlost?
Nog gisteren zijn er in de hei rond Heeze vijf Duit
sers gesneuveld, die met hun vijven nog enige
Amerikanen in ’t zand wilden leggen. Ze werden net
in hun opzet gesnapt en bekochten hun stoutmoe
digheid met hun bloed. Waarlijk, ze doen hun lijf
spreuk eer aan: “Hard als Krupp-staal”. Hadden ze
alles voor O. L. Heer over gehad, in plaats van voor
Hitler, wat zouden ze pracht missionarissen geweest
zijn! En ze zouden niet onbeloond en tevergeefs
gevochten hebben!
 
Donderdag 26 oktober.
Gisteravond kwam de Engelse dokter onze kleine
Lieselse patiënt nog ’n keer bezoeken en vertelde
ons meteen ’t voornaamste nieuws: De radioberich
ten waren: Den Bosch vrij, tenminste het allergroot
ste gedeelte, plus nog verschillende andere plaatsen
daar in den omtrek. Hij zei ook dat hij het jammer
vond geen Hollands te kennen. ’t Ging ook vlugger
dan hij verwacht had; in zo'n korten tijd hadden ze
niet verwacht door Frankrijk, België en Nederland
te zijn.
Nu zijn alle Engelse gewonden uit de school weg en
komen er nu Duitse gewonde krijgsgevangenen.
Morgen gaan we weer naar huis. En nu voorgoed
hoop ik!
  
Dinsdag 7 november.
Nu zijn we alweer een dag of 12 in Asten. Wat is er
al weer veel gebeurd! We waren nog niet in Asten
of we hadden al gehoord dat de granaten er weer
terecht kwamen en er ’s morgens weer doden geval
len waren. Nu juist geen bericht om je op je gemak
te doen komen. De kolenkelder werd leeggemaakt,
want er zou weer gevaar komen. En ’t gevaar kwam!
De Duitsers dreven de Amerikanen terug uit Meyel
en Liessel en zaten zelfs al op Voordeldonk. Onze
zaak stond kritiek. Dag en nacht knetterden de
kanonnen . Op zondag Christus Koning kon de
pater in de H. Mis haast niet boven ‘t gedreun uit

komen.
Toen zondag lange rijen tanks, bevolkt met moedi
ge Schotten hier langs trokken werden we weer wat
gerustgesteld. In Asten alleen stonden 145
kanonnen!
Nu is het gevaar Goddank weer geweken! Tenmin
ste van dien kant. Maar nu komen de Duitsers in
de lucht. Gisteravond hebben we voor de derde keer
in die twaalf dagen in de kelder gezeten vanwege
luchtgevaar. ’t Was een geweldig angstig ogenblik:
de ratelende vliegtuigen die knetterend omlaag
schoten op de Engelse munitiewagens die rondom
ons huis staan. Vuur, vuur! Geen grote ongelukken
zijn nog bekend.
We hebben weer twee afdelingen Engelsen in huis.
Ze bevolken veranda, wachtkamer, dokterskamer,
uitkamer, logeerkamers en… Driek z’n kamer,
veestal!!
 
2 Januari 1945.
Hoe gauw je aan alles gewend raakt! Had je een paar
jaar geleden enige dagen beleefd van deze laatste,
veelbewogen maanden, wat zou ‘t een spraakwater
hebben opgeleverd, terwijl je nu zowat alles gewoon
begint te vinden. Zo heb ik onderwijl ’n kleine
veertien dagen doorgebracht in ons NSB-kinderte
huis in Someren en daar weer meer dan gewone
belevenissen gehad, ja zelfs ’t spannende element
ontbrak niet. Het levendigste staat me nog voor de
geest die zondag – de datum ben ik vergeten – toen
we in de Hoogmis zaten en de kanonnen plotseling

weer aan alle kanten
begonnen te bulderen
tegen de vijandelijke
vliegtuigen. Ik bewon
derde de kalmte van
de kapelaan die rustig

door preekte alsof er geen vuiltje aan de lucht was.
Toen we uit de kerk kwamen scheerden de Duitse
jagers door de lucht en aan de horizon stegen don
kere rookwolken op, terwijl doffe knallen tot onze
oren doordrongen. Je kreeg het gevoel alsof gehei
me, kwaadwillige machten je van alle kanten be
dreigden. Ik nam gauw een paar kinderen bij de
hand en maakte dat ik er mee thuis kwam.
Later hoorde ik, dat die dag in Asten nog een stuk
granaat in ’t huis was terecht gekomen.
Woensdag 20 december kwam ik weer in Asten en
’s anderendaags ging ik mee naar Helmond om
bloemen te kopen. We bestelden er, maar konden
ze niet meenemen, dus moesten ze ’s zaterdags nog
opgehaald worden. Door koud, maar zonnig weer
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fietste ik langs de kanaaldijk met een kistje achter
op in de richting van Helmond. In de stad stond
langs de waterkant ’t afweergeschut opgesteld en ‘k
zag de behelmde soldaten door de verrekijkers de
lucht in turen, want er waren weer vliegtuigen.

 
Ze schoten niet; dus geen onraad, besloot ik. Maar
nauwelijks was ik enige honderden meters verder,
of ik herkende het onheilspellende fluiten van
bommen. Fluiten en knallen, dat was ’t enige wat
ik hoorde. Ik zag menselijke gedaanten languit op
straat neervallen, en dacht, ook maar gauw van m’n
fiets af. Maar de rem werkte niet vlug genoeg en eer
ik zelf wist wat er gebeurde, rolde ik over de straat
stenen. Met de grootste vriendelijkheid werd m’n
fiets overeind geholpen – ik stond weer eer iemand
bij me was – en ik werd binnengeloodst in een net
burgerhuisje. Ik kreeg een glas water te drinken
en…. ’t verbod om direct weer weg te rijden want
er waren nog Duitsers in de lucht. Ik aanvaardde
dankbaar de stoel bij de warme kachel, tot m’n knie
weer wat op adem gekomen was, die door de onver
wachte aanraking met het trottoir, minder draai
baar scheen. Na enige minuten stapte ik weer op,
na de vriendelijke Helmonders bedankt te hebben.
Toen ik een poosje later met de bloemen de stad
verliet, hoorde ik aan de overweg zeggen: “Vier
doden en verschillende zwaargewonden”. Enige
dagen later was het aantal doden tot negen geste
gen. 
Ook Asten had ’s Zondags voor Kerstmis z’n be
nauwde ogenblikken. Weer Duitse vliegers die met
bommen en mitrailleurvuur de omstreken onveilig
maakten. Weer verschillende slachtoffers te betreu
ren. Ook op Oudejaarsdag en gisteren met Nieuw
jaar was de lucht vol Duitse actie. Volgens de radio
waren er 300 Duitse vliegtuigen in de lucht geweest

Een merkwaardige
familiegeschiedenis
In Heeswijk woonde in de vorige eeuw een bekende
boerenfamilie, Dobbelsteen geheten.
Een telg uit deze familie, Gerardus Dobbelsteen
geboren te Heeswijk op 13 Februari 1790, landbou
wer, trouwde op 24-jarige leeftijd in 1814 met Jo
hanna Maria Vermeulen. Het echtpaar kreeg 4
kinderen, waarvan er twee jong opverleden. Twee
zonen bleven over, Johannes, die Hannes genoemd
werd en Adrianus, die ze Adri noemden. In 1819 na
vijf jaar huwelijk overleed de moeder. Vader Gerar
dus besloot het boerenleven vaarwel te zeggen en
wilde priester worden. Hoewel hij al ruim 30 jaar
oud was, volbracht hij toch zijn studie en werd in
1831 benoemd tot Kapelaan in Woensel. In 1840
werd hij Pastoor in Borkel en Schaft, waar hij op
30 augustus1861 overleed.
Op zijn bidprentje stond o.a.: “hij bleef weduwnaar
en ging niet uit de tempel, God dienende in Vasten
en gebeden”. Lucas 11 : 27
Het merkwaardige feit deed zich voor, dat ook de
beide zonen vaders voorbeeld volgden en priester
werden.
Adrianus werd na zijn studie kapelaan in Aarle-
Rixtel en later pastoor in Son.
Johannes Lucas, geboren te Heeswijk 28 Novem
ber1814 werd tot priester gewijd in Oegstgeest op 1
December 1837 en benoemd tot kapelaan in Hilva
renbeek in 1840. Daarna werd hij in 1849 benoemd
tot kapelaan te Den Bosch ( St. Pieter). In 1852 werd
hij overgeplaatst naar Nuenen. In 1854 werd hij bij
Pastoor Chr. Schrijvers van de Sint Lambertus
parochie te Someren kapelaan. Hij overleed op 22
maart 1859 slechts 44 jaar oud en is begraven op de
oude Hervormde Begraafplaats in Someren Noord.
Een bijzondere Brabantse familie met een bijzonde
re geschiedenis, waarvan zowel de vader als de
zonen hun arbeid en ambt in Brabant uitoefenden
ten dienste van de medemens.
Bronnen: Dinther in het verleden, H.C.v.d. Heyden,
1980, A. Remery en Jan van de Bosch.
 
Ingestuurd door Mevr. M. Kooistra – Kruijf.

waarvan er honderd waren neergehaald; hoeveel er
bij gejokt is, is moeilijk te controleren.
 
Amra Nesciri (Zr. Juliana zaliger)
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Nieuws uit de Werkgroep
Toponiemen
Leden van de werkgroep Toponiemen zijn met
name geïnteresseerd in oude veldnamen. Dat betreft
dan zowel de naamverklaring als de plaats waar
deze zich bevinden/bevonden.
Enkele leden zijn recentelijk gestart met het op
nieuw in kaart brengen van de kadastrale situatie
1832 van de gemeenten Asten, Someren en Lierop
met behulp van programma QGIS en conform de
richtlijnen van het Aezelprojek.
Dit laatste is een project wat enige jaren geleden in
Zuid Limburg is gestart en onlangs onze provincie
grens heeft bereikt. Een van de resultaten is dat er
een duidelijke relatie te zien is tussen de (kadastra
le) situatie van het verleden en heden. Meer infor
matie over dit Limburgse project kunt u vinden op:
www.aezelprojek.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat betreft naamverklaringen zijn van de hand van
Jacques van de Velden twee artikelen gereed. Een
over de naam van het Astense gehucht Hindert en
een over de naam van het goed Ten Parre.
Verder heeft Hans van de Laarschot zich verdiept
in de geschiedenis van een belangrijke middeleeuw
se kloosterboerderij Houbraken welke aan de hui
dige Dijkstraat in Asten gesitueerd was. De ge
noemde onderwerpen zijn/zullen in de Vonder ge
publiceerd worden.
Verder zijn enkele leden druk bezig (geweest) om de
OAT (oorspronkelijk aanwijzende tafel=het admi
nistratieve gedeelte van de eerste kadasterregisters)
te fotograferen en daarmee te digitaliseren.
 
Namens werkgroep Toponiemen

Tom Waals
 

Celtic fields   De Hoenderboom
 
Bijgevoegd treft u een kort beeldverslag van het
meest recente acheologische veldwerk (juli 2013) op
het Celtic field van Someren - De Hoenderboom.

De resultaten zijn met recht bijzonder te noemen:
nooit eerder werd in Brabant een zo goed geconser
veerd Celtic field onderzocht: de hoogte van de
wallen was veelal nog 55 cm, op sommige kruispun
ten van wallen bijna 70 cm. De Hoenderboom staat
hiermee hoog in de "Top 5" van best bewaarde
Celtic fields van Nederland!

Volgend jaar (zomer 2014) zullen enkele grotere
test-putten gegraven worden, om precies vast te
stellen wat de aard en de ouderdom van de wal- en
veldpaketten is.
 

dr. Stijn Arnoldussen.
Docent/Onderzoeker Late Prehistorie
Rijksuniversiteit Groningen.
 
 

Op deze afbeelding is de ligging van de wallen van
het Celtic Field van Someren – Hoenderboom
aangegeven. Met de verschillende kleuren wordt
het onderscheid gemaakt tussen lage (blauwe en
groene) en hogere gebieden (in geel en rood). De
wallen die ooit rond de ijzertijdakkertjes zijn opge
richt, zijn nog steeds aan het maaiveld zichtbaar,
hoewel deze in de loop der eeuwen wel lager en
breder zijn geworden door verwaaiing. Binnen de
rode streeplijn die de begrenzing van het wettelijk
beschermde archeologische monument vormt, zijn
de wallen duidelijk herkenbaar als rode lijnen tegen
een gele achtergrond. Op de luchtfoto zijn de wallen
met gele lijnen aangegeven. Wie nu dit zandpad ten
westen van het bos bewandelt, ziet in noordelijke
richting de wallen nog als flauwe richels in het
landschap voor zich.
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Door handmatig kleine test-putjes te graven, ont
staat een beter beeld van de bodemopbouw ter
plaatse. In de bovenste 30 cm heeft zich een podzol
bodem gevormd, die uit de typische laagafwisseling
van een organische rijke toplaag, een wit uitgeloog
de uitspoelingslaag en een roodbruine inspoelings
laag bestaat. Deze bodem kon zich echter pas vor
men nadat het Celtic field was opgegeven en in de
wallen langs de akkers dus weer bodemvorming
optrad. Deze bodem is dus gevormd in  de door
mensenhanden opgeworpen wal, waarvan nog
slechts 70 cm hoogte resteert. De wal lijkt op basis
van het houtskool en de erin aangetroffen scherven
opgebouwd uit grond vermengd met huisafval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De aangetroffen scherven zijn veelal te klein om
precies te kunnen dateren, maar bevatten dunwan
dige scherven die mogelijk in de late bronstijd tot
vroege ijzertijd (ca. 1000-600 v. Chr.) te dateren zijn.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze reconstructietekening van een Celtic field
toont een interpretatie van hoe de wallen en akkers
mogelijk ooit hebben samengehangen. Of er ook
gelijktijdig in Celtic fields werd gewoond, is nog
maar de vraag.  
 
 

Ploegsporen ontstaan doordat de punt van prehis
torische haakploegen (dit zijn ploegen die de zode
niet keren, maar enkel scheuren) de donkerdere
akkergrond in de onderliggende gele vaste grond
intrekken. Pas vanaf de late ijzertijd komen keren
de ploegen, de voorlopers van de moderne ploegen,
voor in de Lage Landen. De tekening toont hoe zo
een ploeg eruit kan hebben gezien. Merkt op dat het
snel slijtende houten ploegblad eenvoudig vervan
gen kon worden. 

Noteer in uw agenda:
Filmavond Asten woensdag 22 januari 2014
Klok &  Peel Museum  Asten  20.00 uur    
 
Lezing woensdag 19 februari 2014
Zaal Hotel Centraal Someren 20.00 uur
Kadaster sinds 1832
Spreker:  Maan Verheijen
 
Feestavond vrijdag 14 maart 2014
Zaal Café van Hoek  Asten 20.00 uur
Gast: Tonprater Rob Scheepers uit Sterksel
 
Bericht voor aanmelding feestavond volgt.
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OUD GOUD
Helmondse Courant  Asten 02-06-1882.
 
Gisteren vierde onze gemeente het feest der opening
van den telegraafdienst.
 

Algemeen was de deelneming, niet alleen onder de
dorpelingen, maar ook onder de buitenlui. Van alle
woningen en
openbare gebouwen wapperde de nationale drie
kleur, op het marktplein was een sierlijke kiosk
gebouwd en het in aanbouw zijnde Post- en Tele
graafkantoor, en ook het tijdelijke waren met
vlaggen en groen getooid.
Om twee uur in den namiddag verzamelden zich de
verschillende corporaties van de gehele gemeente
op het marktplein, waar de optocht georganiseerd
werd. Aan de optocht namen ook de leden van den
Gemeenteraad deel die, opgeluisterd door de fan
fares van Deurne en Someren, zich door de voor
naamste straten van het dorp bewoog.
Voor het post- en telegraafkantoor werd de feestre
de uitgesproken door den Heer ten Haaf. De spreker

verkondigde den
lof der weten
schap. Van den
Telegraaf en
van den waren
vooruitgang, ge
baseerd op den
Godsdienst. Hij

sprak van de voordeelen, die de nieuwe instelling
voor onze gemeente zou opleveren. Betoogde, dat
alle burgers er bij gebaat worden, wanneer handel
en nijverheid bloeien en eindigde met een “Hoog”
op het bestuur der Gemeente, dat toonde een warm
hart en open oog te hebben voor de belangen van
Asten. Daarop werd door de liedertafel St.Cecilia
een schoon en toepasselijk lied aangeheven en trok
de stoet verder. Na de optocht hadden er op het
marktplein volksvermakelijkheden plaatst gedu
rende welke de liedertafel St.Cecilia en de genoem
de fanfares elkaar afwisselden. Vervolgens werd een
ovatie gebracht aan de heeren G. Frencken burge
meester der gemeente, A.Bluyssen, President der

Feestcommissie en Jan Bluyssen, Lid der Staten van
Noord-Brabant.
Ondertusschen begon de avond te vallen en weldra
waren het raadhuis en de kiosk allerprachtigst

geïllumineerd. Terwijl
de muziek voortging
hare heerlijke toonen
te doen hooren, en
eene ontelbare volks

menigte op het plein was verzameld, werd tot slot
een schitterend vuurwerk afgestoken, dat uitmun
tend voldeed en van het feest een waardig einde was.
Vrouw Luna, wier tegenwoordigheid gedurende het
laatste bedrijf men meer dan gevreesd had, was
bescheiden genoeg, zich schuil te houden tot ook de
laatste keerzon haren loop volbracht en de toe
schouwers verrukt had. Alles liep in de beste orde
af, en lang, lang nog zal dit feest bij Astens burgerij
in dankbare en blijde herinnering blijven. Moge de
wensch bewaarheid worden uit de inscriptie voor
het tijdelijk kantoor:
“De Telegraaf verwekt hier voorspoed, welvaart,
leven!”.
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Vrienden van Heemkundekring de Vonder
Acfis Business Centrum,  Ter Hofstadlaan 75,  5711 VV Someren
E T B Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BBSomeren-Eind
Campanula Fysiotherapie,  Floralaan 22,  5721 CV Asten
Cortooms-Verberne Bouw-Timmerbedr,  Molenakkers 5,  5721 WR Asten
Driessen Advies & Beheer Witvrouwenweg 12, 5711 CN Someren
Driessenbouw Asten BV, Postbus 90, 5720 AB Asten
Geven Aannemersbedrijf BV, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
Gianotten Adviesbureau, Witvrouwenbergweg 8h, 5711 CN Someren
Isi & Peggy's Knipperij, Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
van Kaam Netwerk Notarissen, Postbus 111, 5710 AC Someren
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, 5721 KK Asten
Larco Foods BV, Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Leenen Someren Beheer BV, Dr. Einattenlaan 28, 5711 AW Someren
Leenen Steengoed, Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, 5711 VZ Someren
Beheermij van der Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 13, 5720 AA)
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712EM Someren-Eind
Frank van Stekelenburg Assurantiën, Postbus 61, 5720 AB Asten
Makelaardij Strijbosch , Hofstraat 24, 5721 BB Asten
H.v.d.Vijver, Bosweg 7, 5754 PV Zeilberg
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712GX Someren
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren
A. de Wit, Speelheuvelplein 4, 5711 AR Someren
P. v.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, 5721 VN Asten

Dankzij de Vrienden en donaties van het Van der Loo Fonds, Rabobank Peelland en ONA
heeft de Heemkundekring interessante projecten kunnen uitvoeren.
Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse ? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  
H. Wijnen, Dorpstraat 22, 

5711 GP SOMEREN


