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Van het bestuur
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In de bestuursrubriek continueren we het overzicht
van de nieuwe leden van De Vonder en de rubriek
familieberichten/lief en leed, waarin we bij ons be
kende feestelijke of droevige berichten over onze
leden vermelden. Ook publiceren we zoals gebrui
kelijk een overzicht van de activiteiten in de komen
de maanden en geven we informatie over wat er
thans binnen onze vereniging speelt.

de wereldoorlog. Inmiddels is de locatie voor de
prijsuitreiking bepaald: het Klok & Peel museum in
Asten.
De plannen voor het nabouwen van een zogenaamd
Hapshuis aan de Burgemeester Roelslaan in Some
ren worden steeds concreter. Het gaat om een
tweeschepig type houten boerderij uit de IJzertijd,
gebouwd op droge gronden. De naam komt van de
vondsten bij Haps uit omstreeks 500 voor Christus.
Willem van den Bosch heeft met assistentie van een
aantal andere geïnteresseerden de houtsoorten
uitgezocht en onderzoek gedaan naar de vorm en
Jac Crooijmans heeft de tekeningen gemaakt. De
gemeente Someren heeft inmiddels een budget be
schikbaar gesteld om het hout en andere materialen
te kopen en deskundige begeleiding in te huren.

Familieberichten/lief en leed
Op 27 juli 2014 overleed een van onze leden, Jan
Hendriks uit Asten, 79 jaar oud. Wij condoleren Activiteiten komende periode
zijn vrouw Joke en zoon Huub en wensen hen veel Binnenkort verschijnt het nieuwe activiteitenpro
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
gramma 2014-2015. Daarin zijn naast een serie le
zingen en twee excursies ook de ledenvergaderingen
Op 5 augustus overleed Tonny van Seccelen-van der opgenomen. De eerste jaarvergadering is op 6 no
Weerden uit Asten, 66 jaar oud, echtgenote van vember. Daar zullen de plannen voor 2015 en de
Hen, één van onze actieve leden. Ook Hen en zijn begroting voor dat jaar worden besproken.
zoon Rick en zijn gezin wensen wij heel veel sterkte Verder is er op 1 oktober een bijeenkomst voor onze
toe.
nieuwe leden.
Joop en An Verkroost-Steenbrink waren op 30 juni Namens het bestuur,
60 jaar getrouwd. Wij feliciteren het bruidspaar en Jan van de Rijdt
hun kinderen en kleinkinderen met hun diamanten
huwelijksfeest.
Nieuwe leden van Heemkundekring De Vonder
In de afgelopen maanden zijn de volgende nieuwe
leden aangemeld bij onze vereniging:
Mathijs van Eijk en Frank en Ans Sanders uit So
meren.
Piet Hurkmans uit Asten
Overige zaken
Zoals vorige keer al vermeld organiseert onze ver
eniging op zaterdagmiddag 15 november de feeste
lijke uitreiking van de Dr. Knippenbergprijs 2014.
De reden hiervoor is, dat onze archeoloog Willem
van den Bosch in 2012 de laatste winnaar van deze
prijs was. De onderscheiding wordt sinds 2007
uitgereikt aan personen of organisaties die zich
verdienstelijk maken op het terrein waarvoor
Knippenberg zich gedurende zijn hele leven inzette:
heemkunde, volkskunde, geschiedenis, archeolo
gie, biologie en ecologie. Het thema voor 2012 was
archeologie, dit jaar is het thema de eerste en twee
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Van de redactie
Het Bestuur opent deze Vonder met aandacht voor
het menselijke lief en leed van de laatste tijd. En
wijst op de plannen met het zogeheten Hapshuis,
een nieuwe parel aan de kroon van de HKK.
Het naambord van de Roncallihoeve is door Piet
van Asten meegenomen uit Sterksel, toen hij daar
broeder was, maar de plaats van de hoeve is veel
ouder. En van vreemde smetten vrij, want de namen
van Bree, Maas, Verberne, van den Boomen en van
Asten komen ons allemaal vertrouwd voor. Ver
want hieraan is het verhaal van de familie Verberne,
terugreikend tot 1610. Toen de eerste Goord Ver
berne zijn doopnaam Godefridus doorgaf aan zijn
zoon, en alle Verberne-vaders bleven dat zo eeuwen
doen.
Harry Maas en Ton van Hoek nemen ons mee op
een kadasterwandeling, ver terug in de tijd.
Over de Kelten is binnen de Heemkundekring al
meermalen gesproken, maar het uitgebreide artikel
van Antoon van Luyn van de kring Baarle Hertog/
Nassau geeft op een onderhoudende manier aan
vullende informatie. Het tweede deel volgt.
Marietje Kooistra wil father Engelbert van de Ven
in herinnering houden. Deze was rond 1950 kape
laan in Someren Eind en is in 1958 naar Canada
vertrokken als priester onder de Nederlandse emi

granten en stichtte daar de Nederlandse Emigran
tenvereniging.
Piet Feyen gaat nog steeds te voet dur Aasten, en
zijn verhaal blijft nog altijd boeien.
Een meesterstuk is het artikel van Cees Verhagen,
maar dat zijn we van hem gewend. Wie op een zo
merdag langs de Hoenderboom fietst kan zich niet
voorstellen dat deze plaats zo historisch is. Cees wel.
In zijn artikel Hoenderboom en Jansgerichte vertelt
hij over de geschiedenis die door de vondsten op dit
raakpunt van vijf gemeenten wordt opgeroepen.
Fijn om te lezen.
Trouwens de hele Vonder is het lezen waard, zeker
voor de heemliefhebbers.
Gerard ten Thije
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De Roncalli Hoeve
DE RONCALLI HOEVE en de relatie met de familie VERBERNE

Een van de merkwaardigste panden die we in Someren tegenkomen is de Roncalli hoeve op het adres:
Zandstraat 44.
Als we bij de huidige bewoners - de familie Van Asten - navraag doen over de herkomst van deze naam
dan blijkt dat deze hoeve vernoemd is naar paus Johannes de 23e. Paus Johannes XXIII was geboren als
Angelo Guiseppe Roncalli op 25 november 1881 in Bergamo en hij overleed 3 juni 1963 in Vaticaanstad.
Verdere gegevens hebben we verkregen van de heer Remy Lammers die enige tijd geleden een artikel
geschreven heeft over de Goord Verbernedijk.
Een familielid van de bewoners, te weten broeder Piet van Asten, zat op het seminarie van de Witte Paters
in Sterksel. Daar stond destijds een boerderij met schuur genaamd Roncalli Hoeve. Toen bij de afbraak
van deze boerderij de naamborden zouden verdwijnen, heeft broeder Piet ze mee naar Someren genomen
en daar is de naam terug te vinden sinds 1965.
Als we de geschiedenis van dit pand verder uit gaan spitten dan komen we o.a. de families Maas en
Verberne tegen. Dankzij de kadastrale gegevens van Someren die de heemkundekring inmiddels rijk is
geworden, hebben we een reconstructie kunnen maken van de geschiedenis van dit pand en de bewoners/
eigenaren.
Als startpunt hebben we
1832 genomen omdat er
toen een begin gemaakt is
met het kadaster. We heb
ben ervoor gekozen om
sommige delen van de origi
nele aktes afkomstig uit de
O.A.T. van Someren erbij te
doen. Als eerste bewoonster
treffen we op het adres sec
tie C, de ruiter nr. 705,706
en 707 de weduwe van Jan
Pieter van Bree. Er staat dan
al een huis en dat wordt be
woond door Jan Pieter van
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Bree. Die heeft het verkocht aan Hendrikus Maas rond 1835. Hendrikus was gehuwd met Maria en ze
hadden 7 kinderen waaronder Margaretha.
In 1842 wordt de boerderij opgesplitst en gaat deze voor een deel naar dochter Margaretha en voor een
deel naar zoon Willem.
Deze Margaretha breekt het oude huis af en bouwt er een nieuw in 1873 met haar toenmalige echtgenoot
Godefridus Verberne.

Hun dochter Petronella Maria Verberne trouwt met Godefridus van den Boomen. In 1873 komen we
hun namen tegen op een akte.
Na het overlijden van Godefridus van den Boomen zien we als nieuwe eigenaren de weduwe Petronella
Maria, Francisca haar zus en Henricus Verberne, pastoor in Besoyen. De pastoor moet tante zeggen
tegen Francisca en Petronella. Deze overname is tijdelijk omdat Petrus Johannes Verberne, ”Zoon Van
Godefridus Verberne “ nog te jong is om de goederen over te nemen.
De volgende in de reeks wordt de nieuwe eigenaar Godefridus, zoon van Peter Johannes Verberne en
Wilhelmina v. d. Wildenberg. Hij huwt met Johanna Maria Bax.
In 1928 trouwt dochter Maria Colleta met Gijsbertus van Asten en zij nemen de goederen over.
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Als laatste in de reeks komen we zoon Gerard van Asten tegen die momenteel de boerderij in de Zandstraat
bewoont.
De familie Verberne
De familienaam Verberne komt in Someren al heel lang voor evenals in de buurgemeente Asten.
In het Rechterlijk archief van Someren (ORA 95) komen we een zekere Goord Verberne tegen, die in
1646 aan het hoofd staat van de “gemeente”.
In Someren-Eind ligt de Goord Verbernedijk, vernoemd naar de grootgrondbezitter Godefridus Verber
ne die in de Diepenhoek veel grond had liggen. Na 1835 werd die circa 1000 hectaren woeste grond door
de gemeente verkocht aan welgestelde particulieren om te worden ontgonnen. De eerste grootgrondbe
zitter was de familie Mullie, afkomstig uit Dottignies, een plaats in de Belgische Ardennen. Zo omstreeks
1900 kwam Goord Verberne in beeld die op diverse plaatsen in Someren bezittingen had. In de kadas
trale gegevens van de gemeente Someren zien we dat Goord huizen en circa 120 hectare grond bezat.
Dat Godefridus Verberne tot de welgestelden van Someren behoorde, kunnen we opmaken uit het groot
aantal bezittingen die we op zijn naam kunnen brengen. Een opsomming volgt hieronder met een verde
ling naar sectie.
Sectie A Slieven.
Een 14-tal percelen en een huis met grond gelegen aan de Kerkweg.
Sectie B Het Dorp. Een 15-tal percelen gelegen in de Lage en Hoge Kerkakkers
Sectie C De Heikampen.
Een 40-tal percelen gelegen aan de Burenzee, ’t Broek en de Einderakkers.
Met een huis ter hoogte van Deelen Perc.nr C 1142.
Sectie D De Peel.
Gedeeltelijk in de Heikampen en de Heipolders. Op perceel D 41 wordt in 1879 een
huis gebouwd in de Heikampen, links van de Einderstraat achter Vossen Gawalo. Bij brug van Half 12
stond een Sashuis. Dit was een huis bestemd voor de werknemers van de Staat die het kanaal aan het
graven waren. Dit huis kocht Godefridus er maar even bij. (perceel D 215).
Sectie E De Ruiter. Een 11-tal percelen aan de Ruiter met huis en tuin van Van Asten aan de Zandstraat
genaamd de Roncalli hoeve. En nog een huis aan de kruising Hogeweg en de Lageweg tegenover het huis
van de burgemeester in de Zandstraat. Dit huis was een klein cafeetje met de naam ’t Lempke. De Be
lienberkdijk begon vroeger aan de Zandstraat na het laatste huis van een rij van de Vlas, stak de Ploegstraat
(huidige plaats is het huis van Stienen) over en eindigde in de Diepenhoek.
Sectie F Vaarsel.
Hier is zijn bezit een stuk heide.
Sectie G de Heide. Percelen gelegen in de Heikampen, de Diepenhoek, op Huchten, bij het Zomerven
en in de Kuilen. Aan weerszijde langs de Goord Verbernedijk had Godefridus 35 ha in 3 percelen en deze
werden later opgedeeld in kleinere perceeltjes. Al die kleinere perceeltjes werden verkocht en kregen dan
een nieuw nummer. Achter in d’n Diepenhoek tegen Nederweert had hij nog eens 15 ha en werd nog een
huis gebouwd. Na 1900 startte de ontginningen aan de Nieuwendijk en aan de weg tussen Someren en
Heeze.
Van Egbert Wijnen, medewerker bij het RHCe ontvingen we de volgende familiebijdrage:
Op 20-10-1617 koopt Peter Meeus Schepers en zijn vrouw Heijlken het huis aan de Zandstraat (Rechter
lijk Archief Someren 88, folio 68v):
Jacob Aerts, als man & momboir van Mariken sijne huijsvrouwe, wonende tot Geldrop, Claes, sone Claes
van de Venne, als man & momboir van Jenneken zijne huijsvrouwe, wonende tot Asten, ende Henrick Dierics,
als man & momboir van Catharina sijne huijsvrouwe, wonende tot Dueren, ende hem fort ende sterck
maeckende voer Jan Erbers, sijnen swager, wonende tot St. Oeden Roij, hebben tsamenderhant wittelijck
ende erffelijck vercocht Peteren, sone Meeus Schepers ende Heijlken zijne wittige huijsvrouwe:
Het vierde gedeelte in huijs, schuer, hofstadt ende hoff, mit den erffenis daer aengelegen ende toebehorende,
aen d' Eijnde Schoots in de Sandtstraet geleghen. Welcke voirs. vierde gedeelt de voirs. vercooperen aenge
comen ende verstorven is nae doot ende afflijvicheijt van Mechtelt, henne sustere ende haere kijnderen wit
telijck verwect hebbende bij Henrick, sone Henrick Willems saliger, des voirs. Heijlkens, coopersse, wittige
broeder.
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Op 08-09-1621 maken Peter Mews Scheperss, sieck ende cranck zijnde, ende Heijlken, dochtere Henrick
Willems, hun testament ten huijse van de testateuren, staende in de Sandtstraet (RAS 89, folio 192).
Peter Meeuws Schepers is vóór 03-03-1627 overleden, want dan belast zijn weduwe Heijlken het huis aan
de Zandstraat met een hypotheek van 175 gulden. (Rechterlijk Archief Someren 90, folio 25r). De hypo
theek wordt pas afgelost op 26-10-1761 door Hendrik Jan Maes en Peter Peter Maes.
Op 28-04-1633 wordt er nog een hypotheek genomen van 150 gulden vuijt huijs, hoff, schuere metten
erffenisse daer aen ende bij, gelegen in de Santstraete. (Rechterlijk Archief Someren 91, folio 71r)
Pas na 100 jaar komen we weer een gebeurtenis tegen betreffende huisnummer 325; het huis is dan eigen
dom van de kinderen van Peeter Willem Maas en Lijsabeth Dircx. Op 03-12-1733 gaan die kinderen over
tot een boedelscheiding (Rechterlijk Archief Someren 136, folio 237v). Daarbij krijgt Anneke (= Anneke
Antonis Weijnen), weduwe Peeter Maas huisnummer 325:
Scheijdinge ende deijlinge tussen Jan Peeter Maas, Francis Peeter Maas, Jan Bruijstens, in huwelijck
hebbende Anneke Peeter Maas, en Anneke, weduwe Peeter Maas, geassisteert met haren meerderjarigen
zoon genaempt Hendrick, kinderen en erffgenaamen van Peeter Willem Maas ende Lijsabeth Dircx, echte
luijden als sij saamen leeffden.
Francis Peeter Maas:
Een huijs, hoff en aangelag, geleegen aan de Sant straat, daar hij jegenwoordig woont, groot ontrent 7 l.,
Anneke, weduwe Peeter Maas, geassisteert met Hend., haaren zoone:
Bestaande in huijs, hoff ende aangelag, geleegen aan de Sant Straat, groot ontrent 2 ½ l.,
Huizenlijsten Someren:
1736: Item een huijs toebehorende Anneke wed. Peeter Maes en wert bewoont bij de selve.
1741: Item een huijs toebehorende Anneke wed. Peter Maes en wert bewoont door de selve.
1746: Item een huijs toebehoorende de kindere Peeter Maes en wert bewoont door de selve.
De vier kinderen van Peeter Peeter Maes en Anneke Antonis Weijnen gaan na het overlijden van hun
ouders niet over tot een boedeldeling, maar drie van hen verkopen hun deel op 17-02-1750 aan hun broer
Peeter Peeter Maes (Rechterlijk Archief Someren 108, folio 201r):
Jan Peeter Maes, Hendrik Peeter Maes, en Peeter Jan van Diepen, in huwelijk hebbende Elisabeth Peeter
Maes, haeren swager, alle inwoonderen tot Someren, transporteeren aen Peeter Peeter Maes, haeren
broeder en swaeger, meede inwoonder alhier:
Eerstelijk drie vierde parten in een huijs, hoff, schop en aengelagh, gestaen en gelegen in de Santstraet, groot
int geheel ontrent 6 l.
Haer transportanten aengecoemen bij versterff van haer ouders, en competeerende het overige vierde part
aen den getransporteerden.
Huizenlijsten Someren:
1781: Een huijs toebehorende de kinderen Peter Peter Maas en werd bewoont bij Anthoni Mennen en d'wed.
Jan Hendrik Maas.
1791: Jan van Bree. Louis Faassen.
Op 05-04-1792 gaan de kinderen van Peter Maas, en Maria Gerit Bruijstens een boedeldeling aan
(Rechterlijk Archief Someren 149, folio 153v):
Schijding en dijling opgeregt gemaakt ende gesloten bij Jan Peter van Bree als in huwelijk hebbende Jenne
ke Maas, voor het eerste loth, Jan Peter Maas, voor het tweede loth, en Maria Maas, meerderjaarige jonge
dogter, voor soo veel des noode tot het passeeren deeses gedasisteert met Dirk Peter Lucas, voor het derde
en laatste loth, en dat van alle sodanige vaste onroerende goederen als haar condividenten te samen in ge
meenschap sijn competeerende, haar aangekoomen bij versterv van hunnen ouders.
Daarbij krijgt Jan Peter van Bree in naam van zijn vrouw het huis dat in de huizenlijst nummer 325 heeft.
Eerste loth.
Overmits welke voorsz. erfschijdinge en dijlinge soo is voornoemde Jan Peter van Bree, nomine uxoris, ten
deel bevallen en sal dienvolgens erflijk possideeren en besitten:
Eerstelijk huijs en aangelag den dries, groot 47 ½ roede.
Item groesdries genaamd Sneijers Dries, groot 1 lopense, 11 roeden.
Item groesbeemd genaamd den Hooijbeemd, groot 17 roeden.
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Item land genaamd den Langenakker, groot 2 lopense en 6 roeden.
Item land neeven de Santstraat, groot 37 roeden.
Item groesbeemd bij de Kivits Nesten, groot 34 roeden.
Tweede loth.
Overmits welke voorsz. erfschijdinge en dijlinge soo is voornoemde Jan Peter Maas ten deel bevallen en sal
dienvolgens erflijk possideeren en besitten:
Eerstelijk huijs met groes genaamd de Wilte, groot 1 lopense, 44 roeden.
Item groesveldje genaamd het Broekveldje, groot 40 ½ roede.
Item groesbeemd in de Kivits Nesten, groot 1 lopense, 18 roeden.
Item land genaamd bij Naten, groot 2 lopense.
Item land genaamd de Jippes, groot 1 lopense.
Derde en laatste loth.
Overmits welke voorsz. erfschijdinge en dijlinge soo is voornoemde Maria Maas ten deel bevallen en sal
dienvolgens erflijk possideeren en besitten:
Eerstelijk groesbeemdje het Middelste Veldje, groot 1 lopense, 15 roeden.
Item groesbeemd genaamd den Hooijbeemd, groot 1 lopense, 4 roeden.
Item groesbeemd over het Aveldje, groot 36 roeden.
Item groes geleegen inj de Hijcampe, groot 43 ½ roede.
Item land genaamd Jan Gerrits Akker, groot 1 lopense, 13 roeden.
Item land genaamd de Deel, groot 38 roeden.
kadaster 1832: E-706 De Ruiter, de wed. Jan van Bree

KREIGERSTIEND
In het kadaster van de gemeente Someren op het minuutplan sectie E blad 02 genaamd De Ruiter is
oostelijk van de oude Vlasstraat, de huidige Zandstraat en Hooghoefweg tot aan de rotonde, De Krijgers
Tiend gelegen. In de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels worden de secties 718 – 857 aangeduid met de
naam De Kreigers Tiend. Volgens het kadastrale verzamelplan is het gebied ingesloten door de Vlasstraat,
De Vlas, Einderstraat en Breedestraat. Verder maakt een notariële akte van 26-09-1836 uit Someren
gewag van de verkoop van een huis onder sectie E 811-812 “ter plaatse genaamd De Kreiger”. In een lijst
met veldnamen [Heemkamer, map 0.1] staat genoteerd: krijge- of kreugeplak op de Ruiter achter P.
Wijnen. Allemaal verwijzingen naar hetzelfde gebied. Het verschil in schrijfwijze is uiterst minimaal. In
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het boekje “Aastes van heure zegge” [Piet Snijders, 2006] staat krèijgehandkààr um te dáwwe 'kruiwagen'
en het dialectwoordenboek [A. Weijnen, 1996] verwijst kreige naar kreuge of kreugel 'kruiwagen'. Hiermee
is het verband met tienden snel te leggen. Enkele schrijfwijzen uit het midden en oosten van Brabant zijn:
creughe tiende, kreuge tiende, kreugeltiende, kruiwagen tiende, cruijwagen tiende en kruijwagen tiende.
Het gaat blijkbaar om tienden die met een kruiwagen vervoerd kunnen worden. Dit zou een andere naam
kunnen zijn voor de kleine of smalle tiende die betrekking heeft op gewassen zoals peulvruchten, wortelen,
knollen, hop en dergelijke. Mogelijk is er een verband met het nabijgelegen toponiem De Vlas, dat onge
bruikelijk net als De Kreiger niet samengesteld is met een tweede woord. Het zou een verkorting kunnen
zijn van De Vlas Tiend, een vorm die ik overigens nergens heb kunnen vinden. Meestal treft men samen
stellingen aan zoals vlasstraat, vlasland en vlasakker. Ik denk dan aan het vervoer van de vruchten van
[olie]vlas, het zaaigoed waaruit ook lijn[zaad]olie geslagen werd. De vlastiende maakte deel uit van de
smalle tiende. Volgens het kadaster van 1832 kwam de Breedestraat uit op de Lavallestraat. Dit nabijge
legen toponiem Lavalle is waarschijnlijk een verbastering van Novalia [nova = nieuw] en heeft ook met
tiendheffing te maken, een soort van kerkelijke belasting. De Novale tiende is een tiende die geheven
werd op nieuwe gewassen of nieuw ontgonnen land. Volgens mij gaat het hier om het laatste, omdat de
Lavallestraat vroeger aan de Heikampen was gelegen, velden die ontgonnen zijn uit heide. Een ding is
zeker, dit gebied heeft opmerkelijk veel verwijzingen naar het oude tiendrecht.
Een ander opmerkelijk feit is dat we aan het einde van de Zandstraat nabij de Schans bij de bezittingen
van de familie Wijlaars een tiendschuur aantreffen. Een tiendschuur werd vroeger gebruikt voor het in
zamelen van tienden, een soort belasting die ook in natura betaald werd.
Het opmerkelijke verhaal van Godefridus
Bij de overerving valt op dat het bezit iedere volgende generatie over gaat naar de persoon met de naam
Godefridus. Slechts een maal zien we het opvallende verschijnsel dat bij het ontbreken van een zoon met
de naam Godefridus, dat dan de zoon van een familielid met de naam Godefridus de woning overneemt.
Zoekt u kadastrale gegevens?
Enkele leden van de werkgroep Toponiemen zijn al geruime tijd bezig met het digitaal maken van de
kadastrale gegevens vanaf 1826 tot circa 1960. Ze hopen deze gegevens in de loop van dit jaar zover klaar
te hebben dat belangstellenden zelf kunnen zoeken naar gegevens die betrekking hebben op de plek waar
men woont of die ooit in het bezit van de familie is geweest. Te zijner tijd zal op de site van de Heem en
in de Vonder aandacht worden besteed aan het kadaster.
Harrie Maas / Ton van Hoek

Te voet dur Aasten (deel 21)
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. 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 het nageslacht aansluiting kan vin
den met het huidige Asten. Van wat verloren ging en
er bij kwam.
Ze waren op die Koninginnendag allemaol goe
gemutst. 't Was goei weer, d'n oogst was goe ge
weest, de herfst gewassen stonden 'r goe vur en de
Koninklijke Marechaussee's waren zelfs vriende

lijk.
"Dè dient ôk zi Pirke, âs d'n Bààs verjaort". Kom
mannen we stappen op, zi Jan Vaalman. Hier langs
Piet Cortenbach wônt Frits Michiels. Hij moet vur
z'nne handel nog al 's nô d'n Bosch, mer gi wel altijd
te voet. Z'nnen hof lupt dur tot ân de fabrieken van
"d'n Bleijs". (Later werden hier de Mariaschool en
de St-Jozefkleuterschool gebouwd). Frits is 'n bij
zonder zuinig man, want vur de keinder die kruide
nierswaren kommen halen wordt 'n vijg in vieren
gesneijen. (reeds vele jaren is er het touringcarbe
drijf van Van Asten gevestigd)."Dan hebben we
d'n "Haammaker" Piet Verdonschot".(Nu textiel
winkel Verdonschot van Heugten). "Het werkhuis
mi winkel en woonhuis is van Januske Driessen, mi
Jan Waals de ânnemers van Aasten. (Nu Végé en
groente winkel van Th.van Bussel). An d'n overkant
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hebben we de kolenhandel van Willem van Golstein
Brouwers, die getrouwd is mi Grarda Eijbouts van
de kinderen. (De vader van Willem, (Frans Brou
wers) adverteerde al in 1904 in de feestgids b.g.v.
het 60-jarig burgemeestersjubileum van G.M.
Frencken met; Handel in alle soorten steenkolen en
mulderpannen). Dan de winkel van Piet en Dina
van de Loo. (Beide panden zijn gesloopt voor ver
breding van de Tuinstraat en een parkeerterrein).
Op d'n hoek van 't Tuinstraotje wônt de klirmaker
Th.v.d.Zand. Later werd het Gebr. v. d. Zand,
winkel en heren mode, nu woont er de fam. Chr.v.
d.Zand. Melkventer Joh. Cortencach die getrouwd
is mi 'n dochter van Cis v.Heugten uit Ommel, is de
volgende. En hier hebben we de fam. Verberne,
klokken en horlogemaker. Zij kommen uit Hel
mond, mi dochter Anna en zoon Jan. (Later horlo
gerie Allards). Dan metselaar-ânnemer Harrie
Cortenbach, die getrouwd is mi Mie van Stratum.
(Verder hebben hier gewoond, Jan Bakker-Koolen,

wâ vol zaat, waren ze bij Drieka van Hoek ân gel
aand. De binnenkomst was al gratis, want de vur
zitter van 't Orangecomité gaf 't krek een vur alle
man. En toen zi Pirke later, was d'n duvel in de
wilgen. Want elk lid van 't Orangecomité meende
naw 'n rondje te moeten geven, wâ Pirke déé opmer
ken; "Ons gezelschap zal dè mi dankbaarheid nut
tigen". Mer Jan Vaalman déé 't toch wâ plechtiger
en zi, "we hebben maar één Orangecomité en mer
één koningin, en dank zij dit Orangecomité is ook
dit jaar het koninginnenfeest in Asten weer waardig
gevierd en het is mij een eer om de voorzitter, en
met hem het hele comité, hiermee van harte te feli
citeren, want ere wie ere toekomt, ze hebben het
verdiend"."Wâ kan die kèrel spreken, zi Graard van
Graarden-Hannes zachtjes, m'n gemoed schiet vol".
De rondjes bleven kommen en um dè 't gin politie
uur was, gingen ze allemaol wâ duizelig nao huis.
Hoe dikwijls ze "santé" hân gezi, wist gin mens mir
en ôk nie hoe dikwijls ze "Lang leve de Willemien
hân moeten roepen". Mer 't is een van de gezelligste
bijinkomsten geweest die we ooit gehad hebben, zi
Peer. Hoe dè zo'n koninginnenfeest thuis overkwam
is inmiddels vergeten. Wel is bekèènk, dè 't vrouw
volk "ondermèkààr" gruts was dè zè mi de "goei"
burgerij Koninginnenfeest hân gevierd. (Ja, zo ging
dè toen) Mi al die gezelligheid waren ze vergeten af
te praoten wanneer ze wir bijin zouden kommen,
mer dè was opgelost, want Pirke, die zo tussendur
nog wel 's in tùrp kwam. hâ Jan Vaalman nog ge
troffen en er werd afgesproken vur de lèèste zondag
van Oktober. "We treffen mekaar dan zi Jan, in dè
pèèijke tussen Sjef d'n Dekker en Gerritje van
Eersel". We maken er gin laang wandeling van, want
dizze keer heb ik ellie 's iets uit in te zetten. En dè gi
gebeuren bij Ceel van Baar, de bruur van Januske
de voerman van de zusters. Pirke hâ nog wel gevist
wôr over 't zou gao, mer Jan zi, nee Pirke want dan
die 'n groentewinkel had, en fam.P.v.d.Boomen.
is er de aardigheid er af. Ik zal er in bereusten, zi
Mevrouw v.d.Boomen-van Eersel woont er nog).In Pirke, mer ni gèèr. En hij ging op huis af.
dè huis wônt de schilder Jos Houben, mer ze zeggen Wordt vervolgd
Sjefke d'n Dekker. "Nie vur 't één of 't aander zi
Pirke, mer as we naw 's nô 't mast-klimmen, brood
jeshappen en zaklopen gingen kieken ? 't Orangeco
mité hi goe z'n bèèst gedao volgens 't Pilbelang. Dan
beginnen we de volgende keer gewoon bij slager
Mikkers"."Ik denk zi Toon van Narus-oom, dè gij
liever de jaskaart bij Drieka van Hoek bekiekt". En
zo was 't. En dè was ôk 'n bietje Koninginnenfist......
Fotografen
"t Was uitgekommen zô âs Toon van Narus-ome
hâ gedààcht. De keinder speulen waren inmiddels Foto voorpagina: Maria van Neerven
afgelopen en um dè 't bij Antje Verdijsseldonk zô Foto achterpagina: Maria van Neerven
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Hoenderboom, Jansgerichte
Inleiding
De aanleiding voor dit verhaal is een detail van een
kaart die ik van een bevriende relatie kreeg waarop
Hoederboom ingetekend stond met de tekst: Den
Paele eertijds Jans Gerichte. Nu geheijten Hooin
derboom. Na wat zoeken bleek dit een detail te zijn
van een kaart uit het Rijksarchief in ’s-Hertogen
bosch. Deze werd o.a. gebruikt als omslag van het
boek Hertog Jan en de Zummerse van Jean Coenen.
Helaas is op deze afbeelding dit stukje net afgesne
den. De kaart werd door Jean Coenen gedateerd in
de 17de eeuw. Een betere datering is begin 17de
eeuw omdat de watermolen van Vladeracken op de
kaart staat ingetekend. Deze was rond 1612 verval
len! Op deze kaart staat bij de molen geschreven:
Hier placht een Moleken te staen genaempt
Vleracken. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de
maker van de kaart nog wist dat hier een molen
gestaan heeft. De betere datering is daarom ca.
1640.
Schrijven over deze plek is enigszins riskant, omdat
historische geografie niet echt mijn specialiteit is.
Daarom heb ik steun gezocht bij enkele mensen, die
hier beter in thuis zijn.

Kaart 1842 waarin grenspalen zijn ingetekend (bron:
K.Leenders)
Historisch erfgoed
Over de Hoederboom(paal) is in het verleden veel
geschreven en gepubliceerd. Meestal ging het hierbij
over ruzies over gemeentegrenzen, want op deze
plek hadden maar liefst 5 gemeenten een gezamen
lijke grens.
De omgeving van Hoederboom is van groot histo
risch belang. Het is een merkwaardig punt en moet,
gezien de vondsten in deze omgeving voor onze
voorouders van grote betekenis zijn geweest.

In 1861 heeft ds. A. Kremer hier een urnengraf
gevonden. Niet ver daar vandaan werd in 1939 een
Hallstattzwaard gevonden uit de late bronstijd.
Hier heeft Jan van den Bosch vuursteenmateriaal
(Tjonge cultuur) gevonden.
G. Beeks vermeldt in Brabant Heem diverse vond
sten in deze omgeving, zoals grafheuvels, twee ur
nenvelden uit late bronstijd, een urnenveld bij
Kraaijenstark en op de grens van Sterksel en Some
ren ca. vijftig Romeinse munten en diverse Romein
se relieken zoals dakpannen en maalstenen.
Niet ver hiervandaan liggen ook de grafheuvels van
het ‘Philipskamp’.
De pingoruïne
Vlakbij ligt het z.g. Rondvenneke, waarvan men
aanneemt dat het een pingoruïne is.
Pingoruïnes zijn de overblijfselen van een pingo
(Pingo komt uit de taal van de Inuit in Canada en
betekend kleine heuvel). Het Rondvenneke zou een
overblijfsel zijn van een heuvel met een kern van ijs,
een pingo.
Gedurende de laatste IJstijd, het Weichselien
115.000 tot 10.000 jaar geleden, heerste er in Neder
land een toendraklimaat. In Nederland kwamen
toen pingo's voor. De restanten van deze pingo's
vinden we nu terug in het landschap; we noemen ze
pingoruïnes.
Als het ijs in de kern smelt ontstaat een ringvormig
meertje gevuld met smeltwater. Hiervoor heeft de
ondergrondse ijslens de bodem door de vorst op en
opzij gedrukt. Het meertje dat ontstaan is, kan
vervolgens in een warmere tijd weer opgevuld
worden met organisch materiaal als gevolg van
plantengroei. In de loop der tijd vormt zich uit dit
organisch materiaal veen. Later is dat veen er door
de mens uitgehaald om te gebruiken als brandstof.
Hierdoor werd de vorm van de pingo's weer zicht
baar als ronde meertjes in het landschap. Een we
tenschappelijk onderzoek of het Rondvenneke
werkelijke een pingo is, is nog niet gedaan!
Voor bewoning is de aanwezigheid van water essen
tieel. Omdat Hoederboom op een hoge zandrug ligt
en in de pingoruïne bijna altijd water staat is, werd
de omgeving van deze plek geschikt voor bewoning.
Celtic fields
Dat hier bewoning geweest is, blijkt uit de vele
vondsten en de aanwezigheid van celtic fields. Bij
Hoenderboom ligt een van de mooiste en best be
waarde celtic fields van Nederland!
De benaming ‘celtic fields’ is begin 20e eeuw be
dacht door Engelse archeologen. Een meer adequa
te benaming is ‘raatakkers’, naar de vorm van deze
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prehistorische akkertjes. Toch wordt de naam celtic
fields nog veel gebruikt in ons land. Celtic fields
behoren tot een landbouwsysteem dat werd toege
past in grote delen van Europa van 500 jaar v. Chr.
tot 100 jaar n. Chr. Het complex bij de Hoender
boom is het eerste wetenschappelijk vastgestelde
celtic field in Noord Brabant.
De Hoenderboomse paal
Op deze plek kwamen in het verleden vijf gemeenten
bij elkaar Heeze, Maarheeze, Someren, Lierop en
Mierlo. In 1328 werd de Hoederboomse paal voor
het eerst genoemd bij de uitgifte van gemene gron
den.
Dat de paal oorspronkelijk een boom geweest is, is
waarschijnlijk. In de 12de eeuw en de eeuwen
daarvoor waren grote gebieden van Brabant zeer
bosrijk, denk maar eens aan de grote eikenhouten
boomputten die men gevonden heeft in en rond
Someren. Zo zou het niet ondenkbaar zijn dat ook
hier bomen gestaan hebben. De bomen werden in
de 13de eeuw gekapt en waarschijnlijk werd hier de
(grens)boom vervangen door een houten paal.
In 1410 werd deze op verzoek van de abt van
Averbode vernieuwd en in 1550 werd de houten paal
vervangen door een blauwstenen exemplaar. Op
deze plek staat nu een kopie (1983) van de vroegere
grenspaal. (uit Heemkronyk, jrg 35, nr1.)
Dat dit vijfgemeentenpunt belangrijk was blijkt uit
het feit dat de abt van Averbode in 1570, om zijn
eigendom te bewijzen, verklaart dat zijn land al in
1172 (herhaaldelijk gekopieerde acte) van het
klooster was. In deze acte uit het archief van Aver
bode werden de grenzen van het gebied beschreven,
dat zij toentertijd gekocht hadden.
Herbertus van Heze heeft verkocht aan Otto Aerts
diaken van Luyk syn vry land allodiael goet twelck
genoemt wordt Sterxels vanden termyn oft pals ge
noemt hooghts ten rade, tot den termijn genoemt
horneboom en vanden honreboom tot den termyn
genoemt ‘t Schoorsken en van ‘t Schoorsken tot
hoogten ten rade gelykserwys het rivierken aldaer is
..etc.
Bij de vele grensconflicten tussen de vijf gemeenten
werd deze plek Hoenderboom bijna altijd ver
noemd. Over die perikelen verwijs ik naar de vele
lectuur die daarover verschenen is.
Jans Gerichte
Op een kaart uit het rijksarchief in Den Bosch (1800)
van de omgeving van Mierlo, naar een kaart uit
1656, staat een gerechtspaal een stukje westwaarts
van Hoenre Boom. (kaart overgenomen uit De
Lieropse Heide en Moorsel)
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De paal is op een heuveltje getekend. Op de kaart

ook het Beuven en het Hoenrebooms Venneke, dit
laatste ven is waarschijnlijk het Grasven. (op ande
re kaarten foutief aangegeven als Grafven).
In 1365 werd door Johanna van Brabant en Wen
ceslaus een laatbank voor Sterksel gesticht.
(Een laat is een horige, aan een heer onderworpen,
die onroerend goed in gebruik heeft. Een Laatbank
is een rechtbank waarin over laten werd geoordeeld)
De laten van Sterksel moesten bij de Hoenderboom
bijeenkomen als er een getuigenis over een misdrijf
afgelegd moest worden. De eigenaar van een heer
lijkheid had vaak het recht om recht te spreken over
zijn inwoners of laten. (P.J.V. Dekkers. Noordbra
bants Historisch Jaarboek 15, 1998).
Een bijzonder plek dus. In de buurt van de grenspaal
Hoenderboom stond zoals boven vermeld, een ge
richtspaal. Langs deze plek liepen oude heerbanen,
die van Heeze / Mierlo naar Someren en van
Maarheeze naar Mierlo. Over de zanderige heide

waren deze niet tracévast.
Op de eerder genoemde gemaakte kaart van rond
1640 worden twee palen aangegeven: “Den Pale
genaempt Omfairt” en “Den Paele eertijts ge
naempt Jans gerichte nu geheijten Hooinderboom”.
Ook op de in 1800 gekopieerde kaart van Mierlo
www.heemkundekringdevonder.nl

uit 1656 staan twee palen: de ene, net ten westen van
het Beuven, heet kortweg “gerichtspaal” en de an
dere “Hoenre boom”. Daarbij ligt het “Hoenre
booms venneke”. Dat is het vijfge
meentenpunt, de gerichtspaal stond
er dus ten noorden van.
Een gerichtspaal is een grenspaal van een rechtsge
bied, bijvoorbeeld dat van de heer van Heeze of
Mierlo. Je hebt ook jachtpalen die de grens van een
jachtgebied aangeven, tiendpalen die aangaven tot
waar een tiendrecht gold, douanepalen waar in- en
uitvoerrechten geheven werden. Op de kaart uit
1656/1800 is de gerechtspaal getekend alsof hij met
een lint omwikkeld is, of op die manier beschilderd:
het lijkt wel wat op het oude kapperssymbool. Ook
de benaming “Jans gerichte” is een typische bena
ming voor een grenspaal van een rechtsgebied, in
dit geval het begin of einde van het rechtsgebied van
ene heer Jan-? hertog Jan van Brabant?
Toen ik voor de eerste keer de kaart uit ca.1640 zag,
gingen mijn gedachten naar een gerechtspaal (b.v.
een wurgpaal) waar ene Jans berecht zou zijn, tevens
kwam de gedachte van de heksenprocessen die 1595
in deze omgeving plaats zouden hebben gevonden
naar voren. In de volksmond blijft dit maar verteld
worden. Heksen werden in het openbaar berecht,
waar veel volk kon komen kijken, en daarna ver
brand. Dit zal zeker niet midden op de heide hebben
plaatsgevonden, maar in het dorp. Dit gebeurde
ook met de ter dood veroordeelden die op een ander
manier om het leven werden gebracht. De lijken
werden wel buiten het dorp tentoongesteld als af
schrikkend voorbeeld, op een zichtlocatie
Eenzelfde naam Grientjes Gericht, vindt men in het
Limburgs Beesel, bij grenspaal 425. De dienstmeid
Griente werd veroordeeld voor kindermoord. In
1651 werd ze onthoofd.
Gelukkig werd ik op tijd gewezen op deze foutieve
interpretatie van het woord gericht. Deze interpre
tatie fout was snel gemaakt.
De benamingen op de kaart van ca. 1640 geven
weinig grond om te speculeren over galgen, heksen
verbrandingen en andere dramatische toestanden.
De gerichtspaal Hoenderboom of Jans Gerichte is
een grenspaal van een rechtsgebied. Men kan wel
speculeren of met deze Jan hertog Jan van Brabant
bedoeld is!

derboom of Jans Gerichte is een grenspaal van een
rechtsgebied van een heer Jan. Langs Hoender
boom liep ook een heerweg zoals eerder vermeld,
zodat iedere voorbijganger wist dat hij van het ene
rechtsgebied in een ander kwam.
Hoenderboom
Het tweede lid van woord, boom is duidelijk.
Bomen, stenen en palen werden als grens afbake
ning gebruikt. Of hier werkelijk een boom gestaan
heeft lijkt nu onwaarschijnlijk in deze omgeving,
maar rond 1100 kan dit heel goed mogelijk zijn
geweest.
Het promotieonderzoek van H. Vera, “… dat men
het goed van den ongeboornen niet mag kopen” uit
2011 vermeldt dat men een veel te traditioneel beeld
heeft van het landschap in Brabant. In Brabant was
het landschap volgens hem minder kaal en woest
dan men doorgaans dacht. Tot ca. 1200 was Bra
bant sterker bebost dan men voorheen aannam,
hierna heeft er een grote kaalslag plaats gevonden
vooral midden Brabant en de Meierij o.a. voor de
productie van houtskool en landhonger door toe
name van de bevolking.
De grens- of limietbomen stonden goed zichtbaar
in het landschap. De grensbomen werden door
gaans geknot en regelmatig vrijgesteld, waardoor
ze beter zichtbaar werden. Veelal werd bij een boom

ook paal of een steen geplaatst. Op de grenssteen
kon men zijn recht d.m.v. initialen aangeven.
Voor het eerste lid, hoender, zijn enkele verklaringen
mogelijk. Uit de archieven kent men vele schrijfwij
Naamsverklaringen:
zen. Honrebo(o)m (1192), Hoenreboom (1220),
Honrebom (1246). Op de kaart uit ca.1640 staat
Jans Gerichte
Hooinderboom en op de kaart van Mierlo (1656)
Jans gerichte lijkt duidelijk, de gerichtspaal Hoen wordt deze plek Hoenre Boom genoemd.
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Bij de naam Hoenderboom denk je eerste aan een
hoen. Korhoenders (vroeger Berckhoenders ge
noemd ) hielden op hogere plekken hun baltsen.
Hoenderen waren ook een veel voorkomend betaal
middel. In de domeinrekeningen van de Hertog van
Brabant moest men voor het gebruik van gemeen
schappelijke gronden 50 hoenderen betalen. (ARA
Brussel, Rekenkamer 45038 f21, Villa de Zomeren
ca. 1340). Hierbij komt meteen de vraag op of
Hoenderboom naast gerechtspaal ook een cijnspaal
is geweest.
Een andere verklaring (Heemkroniek HeezeLeende 1968, nr. 2) zou kunnen zijn dat de naam te
maken heeft met de familie Van Horne.
Omdat een e of een i een verlenging van de klank
kan aangeven, zou Hoenreboom als Hoonre boom
moeten klinken! De d kan er later door het spreek
gemak in gekomen zijn.
In het denombrement van Philips van Horne (1440)
wordt gesproken van Hoenrepael. (‘denombrement’
is een uitvoerige beschrijving van een leengoed, in
1440 gemaakt in opdracht van de hertog. Het heeft
vooral te maken met de vraag hoeveel geld de leenman
aan de hertog zou moeten betalen. Een soort belas
tingaangifte door een leenman dus.
Omdat de familie van Horne rond 1200 hier al hunl
invloed begon uit te oefenen, zou men denken dat
de Hoenderboom (Honrebom) van hen kan komen.
De Van Hornes waren heer van Heeze en Leende
vanaf 1285 tot ca. 1600. Waarschijnlijk was Herber
tus Heer van Heeze ook uit het geslacht Van Horn,
in de acte van Averbode in 1172 vernoemd.
Hierdoor kan de verklaring van Hoenderboom (net
zoals de verklaring van Jans Gericht) ook zijn dat
hier de grens van het rechtsgebied van de familie
van Horne begon of eindigde.
Andere verklaringen:
In het tijdschrift Brabant Heem zijn enkele artikelen
waarin Hoenderboom vermeldt wordt.
In ‘de Blauwe Steen’ (Br.H. 1962.) wordt verhaald
dat bij Hoenderboom ook een urnenveld gelegen
heeft. De urnenresten liggen nu in het Noordbra
bants Museum (inv.nr. 00076).
In ‘de Achterste Brug’ (Br. H. 1949) verklaard C.
Kruysten dat hoen gelijkgesteld kan worden aan hun
gezien het dodenveld (urnenveld) van heidense
voorvaderen. W. Knippenberg heeft deze, naar
mijn mening vergezochte verklaring, gebruikt in
zijn artikel Hane- en Hoedervennen (Br.H 1954) en
herhaalt deze uitspraak.
Verder zijn er nog enkele andere verklaringen in te
literatuur zoals die van T. Spamer in de historische
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reeks van Deurne reeks 8, 2010. Hierin geeft hij een
uitvoerig verklaring waarin het begrip hond een
belangrijke plaats inneemt. Hij citeert o.a. Naam
kunde 1961, 90-106. Hierin staat dat deze -boomde grens zou geweest kunnen zijn van het rechtsge
bied van een -hond-. Hij geeft ook nog een andere
verklaring nl: ‘In plaats van een verklaring uit honderd- zoekt men het tegenwoordig meer in een
oorsprong uit latijns -gens- (geslacht, gemeenschap,
volk), dat in het Duits -hunt/hant/hent- opleverde’.
De laatste verklaringen zijn naar mijn mening ver
gezocht en hebben niet mijn voorkeur. Ik laat ze
voor wat ze zijn.

Over grenzen tussen gemeenten werd in de middel
eeuwen flink geruzied
Slot
Of bij Hoenderboom ook een galgenberg geweest
is, zoals in sommige literatuur vermeld wordt, is
vooralsnog geen bewijs. Omdat in 1861 ds. A.
Kremer hier een urnengraf (grafheuvel?) gevonden
heeft, heeft J. Smits in 1996 (Het land van Peel en
Maas) de suggestie gewekt dat hier ook een galg
gestaan heeft.
Ongeveer vijf km verder ten noordwesten van de
Hoenderboom, op de grens tussen Mierlo en Heeze
heeft bij het Grafven wel een galg gestaan. Over deze
galgenberg kan men speculeren of hier in het verle
den de heksen zijn verbrand maar, dat valt buiten
dit verhaal.
De rechtspalen stonden op grenzen van de gemeen
ten waar veel mensen passeerden om passanten te
laten weten op welk rechtsgebied men zich bevond.
De palen bij Hoederboom en aan het Beuven heb
ben nu ook een tweede naam Jans Gerichte en den
Paele Omfairt.
Het cultureel erfgoed bij Hoenderboom is historisch
zo interessant en belangrijk, dat de Heemkunde
kringen samen met de omliggende gemeenten dit
www.heemkundekringdevonder.nl

beter zouden moeten uitdragen.
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.. dat men het goed van den ongeboornen niet mag
kopen. Gemene gronden in de Meierij van
Den Bosch tussen 1000-2000. Henricus Vera. 2011.
Hertog Jan en de Zummerse mens. Jean Coenen.
2001.
Leende. Geschiedenis van een dorp met een onder
nemende bevolking. Jan Coenen. 1997.
Ook dank voor de steun en kritieken van Johan
Otten en Karel Leenders.
Cees Verhagen, Someren februari 2014

Noteer in uw agenda
Activiteiten komende periode
Op woensdag 17 september 2014 staat de eerste
lezing in de cyclus 2014-2015 gepland. Deze zal
gaan over de bevrijding van Asten. Nadere infor
matie volgt in het nieuwe jaarprogramma.
Op 6 november jaarvergadering
Op 15 november uitreiking Dr. Knippenbergprijs
in het Klok- en Peelmuseum

Father Engelbert van de Ven
In het begin van de vijftiger jaren kwamen steeds
meer emigranten vanuit Nederland naar Prince
Edward Island.
Zoals de meeste mensen in het moederland, behoor
den ook deze emigranten tot diverse kerkgenoot
schappen. Kort nadat ze waren aangekomen besef
ten ze, dat ze plotseling elk contact verloren hadden,
zowel wat betrof de familieband, als de band met
de kerk.
De eerste zondag na hun aankomst, gingen ze
meestal naar de kerk. De protestantse en de Rooms
Katholieke nieuwkomers probeerden de juiste kerk
te vinden waar ze bij hoorden. Dat was moeilijk.
Alles bleek anders te zijn en omdat ze de taal vaak
niet machtig waren, gaf dat veel problemen. De
nieuwkomers probeerden eerst contacten te leggen
met de buren of met de mensen op het werk. Als ze
later die mensen in de kerk zagen, voelden ze zich
niet meer geheel als vreemdelingen. Na de kerkdien
sten ontmoetten ze mensen die ook Nederlands
spraken en zo kwamen er nieuwe vriendschappen
tot stand. Dat maakte ook het aarden in het nieuwe
land wat gemakkelijker. Door het kerkbezoek
leerden ze ook meer over de gewoonten daar, die
heel anders waren dan in Nederland. Het soms niet
naar de kerk kunnen gaan door het slechte weer,
was in Nederland nooit voorgekomen. Sommigen
hadden daar veel moeite mee. In de strenge winters
begonnen ze er aan te wennen dat de priester wel
eens een uur te laat arriveerde, omdat hij eerst in
een andere plaats de Mis had gedaan. Iedereen
scheen dat maar heel gewoon te vinden.
Zoveel verschillende religies, maar gelovende in één
God, daar begonnen ze ook aan te wennen en het
te accepteren.
De Mis werd gelezen in het Latijn. Als de nieuwko
mers dat hoorden, voelden ze zich beter thuis. Dat
leek er meer op zoals dat in hun vroegere parochie
gebeurde.
Alleen het biechten was een probleem. De priester
kende geen Nederlands. Op den duur probeerden
ze zelf om Engels te praten en er was ook een
boekje om de emigranten te helpen bij het biechten.
Daarom zond de R.K. Kerk Nederlandse priesters
naar Canada. Sommigen deden dienst op de emi
grantenschepen, anderen kwamen te werken in de
parochies.In de eerste jaren was Pater Renders
werkzaam in de Maritimes en met de pastoor van
Carlottetown organiseerde hij voor de emigranten
een Hollandse dag. Uit alle delen van de provincie
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kwamen de mensen er naar toe. De dag begon met
een H. Mis. De hele dag hoorde men Nederlands
spreken in alle dialecten! Het waren dagen waarnaar
iedereen voortaan verlangend uitkeek.

siteit gingen studeren.
De vriend van hen allen had niet beter geëerd
kunnen worden.
Vertaald door Marietje Kooistra uit: WE CAME,
WE SAW, WE STAYED, the Dutch in Prince
Edward Island, pag. 151-156, door Brigitte van
Vliet, 1990.

afbeelding: Prince Edward Island Canada
In 1958 kwam Pater Engelbert van de Ven als vaste
kapelaan in de Maritimes. Hij maakte onmiddellijk
kennis met al zijn parochianen. Hij reisde naar hen
toe zo vaak hij kon en hielp hen bij al hun proble
men. Altijd wilde hij te midden van zijn mensen zijn.
Hij was een fijne priester en een goede vriend.
Aan het einde van de zestiger jaren hadden de
meeste mensen wortel geschoten in het nieuwe va
derland. De kinderen gingen naar school en ze
waren thuis geraakt in hun parochies. In 1958 werd
kapelaan van de Ven benoemd als pastoor van de
St. Bonaventurakerk te Tracadië. In 1972 richtte hij
de Holland/Canada vereniging op.
In 1975 werd hij pastoor van de St. Annakerk in
Hope River en van de St. James-parochie in Sum
merfield.
In Hope River stierf hij aan een hartaanval in de
keuken van zijn huis op 23 December 1985
Hij werd begraven op het kerkhof van de St. Anna
parochie.
Op zijn grafzerk staat:
Wachtend op de opstanding
Vader ENGELBERT VANDEVEN
Geb. in Helvoirt, Holland 7 Februari 1921.
Priestergewijd te ‘s Hertogenbosch 31 Mei 1947.
Assistent pastor Someren-eind 1947 – 1954.
Assistent pastor Koningshoeven 1954 – 1958
Kapelaan voor de Ned. Emigranten in de Maritimes
1958 – 1968.
Pastoor St. Bonaventura Tracardië 1968 -1975.
Pastoor St. Anna en St. James 1975 -1985
In 1989 stelde de Holland/Canada Vereniging, ter
ere aan zijn nagedachtenis, een beurs in voor Ne
derlandse studenten, die aan een college of univer
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De Kelten
Vorige zomer heb ik met aandacht gekeken en ge
luisterd naar de voordracht van Willem en Ria over
de Celtic Fields. Voor mij was het veld achter de
Hoenderboom niets meer dan een stukje armoedig
bewoonde hei. Met een cultuur die al voor de
jaartelling werd overwoekerd door de Romein
se arrogantie, vergelijkbaar met het overlopen van
het Wilde Westen van de Indianen. Brabant heeft
iets met de Kelten, misschien waren het toch niet
van die wildemannen. We hebben er daarnaast nog
een leerzame avond aan besteed
Veel van het ongenoegen dat we heden ten dage
hebben over de verkilling van de nieuwe economie
heeft daarmee te maken. Niet dat we terug zouden
willen, daarvoor zijn onze handen te zacht gewor
den, maar we hebben toch last van een beetje onre
alistisch heimwee als je aan die tijd probeert terug
te denken. De Romeinen hebben niet nagelaten de
Kelten als woeste krijgers af te schilderen, en het
waren natuurlijk niet altijd lieverdjes, maar omdat
de Kelten zelf geen geschreven taal hadden konden
ze zich niet naar het nageslacht rechtvaardigen. Ik
zou er meer van willen weten.
Toevallig kreeg mijn vrouw een abonnement op “
van Wirskaante” het tijdschrift van de heemkunde
kring Baarle Nassau Hertog. Een blad dat als model
kan dienen voor andere kringen. Een van de vaste
schrijvers is Antoon van Tuyl en die schreef - inder
daad – een fantastisch artikel over de Kelten. We
kregen van Antoon toestemming om het in De
Vonder te plaatsen. Gerard ten Thije.
www.heemkundekringdevonder.nl

Deel 1

Herkomst

Brabbelaars

De Kelten vormen een groep van volkeren en
stammen die tussen 5000 tot 3000 jaar v.Chr. gelei
delijk uitzwermen vanuit zuidoostelijke richting
over bijna geheel Europa. Redenen voor deze trek
zijn niet gevonden. Komen ze uit ‘overbevolkt’
gebied?
Zelfs na hun uiteindelijke vestiging tot in onze
streken, vormen zij nooit een politiek, staatkundig,
militair of economisch geheel. Ze hebben totaal
geen goed opgezette organisatievorm. De stammen
onderling kennen wel vormen van samenwerking,
terwijl onderlinge strijd ook voorkomt. Tussen al
die volken en stammen is er wel sprake van een
zekere eenheid op cultureel en op taalkundig gebied.
De taalkundige eenheid blijkt bijvoorbeeld uit het
feit dat tot op de dag van vandaag in ruim tachtig
Europese talen en dialecten ongeveer tweehonderd
verwante woorden voorkomen die een Keltische
oorsprong hebben.
Een groot deel van Frankrijk, België en het zuide
lijke deel van Nederland wordt bewoond door het
Keltenvolk dat de naam Eburonen draagt. De naam
betekent: volk van de taxus.
Men neemt aan dat de Kelten zich hier rond het jaar
1000 v.Chr. echt vestigen en hun samenleving steeds
meer stabiliseren.

De Kelten lieten zelf geen geschriften na. Ze vertel
len hun eigen geschiedenis niet op papier of perka
ment. Alles wat we van hen weten, halen we uit de
het bestuderen van opgegraven voorwerpen en uit
wat anderen over hen schreven.

Keltische tekens in steen gekerfd, aangetroffen in het
Spaanse Galicie

Herodotus beschrijft hen in 450 v.Chr. in ‘Histo
riën’. Gaius Julius Caesar schrijft rond 55 v.Chr.
over hen in zijn ‘Commentarii de Bello Gallico’
(Verslag van de oorlog in Gallië). Ook Griekse
schrijvers leggen waarnemingen van en ervaringen
met Kelten vast in geschriften.
Een aantal eeuwen later noteren Ierse monniken
eveneens hoe de Keltische volkeren leefden. Laten
we er maar gerust van uitgaan dat over al deze be
schrijvingen gekleurde sausjes gegoten zijn.
De Grieken gebruikten de naam ‘Keltoi’. Deze
aanduiding wordt wel vertaald als ‘verborgen
mensen’, maar ook met ‘barbaren’. Hiermee wor
den dan geen onbeschaafde woestelingen bedoeld,
maar eerder ‘brabbelaars’, dus mensen die geen
Grieks of Latijn spraken, maar een vreemde onver
staanbare taal brabbelden.
In het Latijn worden de Keltische volken ‘Celtae’
genoemd. De Franse naam werd ‘Galliërs’. Zo
kennen wij hen uit de verhalen van Asterix en
Obelix! De landstreek Galicië in noordwest Spanje
heet ‘Keltenland’ wanneer je de naam letterlijk
vertaalt. Dat geldt ook voor de gebieden Galitië in
Polen en Galatië in Turkije.
Uit deze gegevens valt meteen af te leiden dat de Kaart waarop het woongebied van de Eburonen staat
aangegeven
Kelten grote gebieden bewoonden.
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We delen de Keltentijd in in vier perioden. Als
eerste noemen we de Hallstadt-tijd (A). Dan volgt
de tijd die we La Tène (B) noemen. Die wordt ge
volgd door de Gallo-Romeinse (C) periode. Blijft
over de tijd tot nu toe (D), waarin de latere restan
ten van de Keltenvolken leefden en nog leven.

ne, de sterk naar het westen gerichte landpunt van
Frankrijk. Vergeet delen van Ierland niet. Ook voor
Wales geldt het en meer nog voor Schotland, waar
de Romeinen nooit kwamen. De genoemde gebie
den hebben, meer dan elders, nog sporen van de
Keltische taal en cultuur weten te behouden.

A. De Hallstadt-periode, ca 800 tot 450 v.Chr.
Deze cultuurperiode is genoemd naar een plaats bij
Salzburg, waar oeroude zoutmijnen en ijzermijnen
te vinden zijn. In de omgeving van Hallstadt worden
vanaf 1846 zeer veel vondsten gedaan die de Kelti
sche bewoners daar nagelaten hebben in de vroege
ijzertijd. De gevonden voorwerpen zijn zo divers,
dat ze heel veel gegevens over deze mensen vrijge
ven. Zo blijkt dat de Kelten het zout en het ijzer als
handelswaar gebruikten. Ze hebben zich al vroeg
bekwaamd in vakkundige metaalbewerking. De
vondst van talloze graven vertelt de archeologen
veel over het culturele leven en het religieuze denken
in deze periode.

Nadere kennismaking

B. De La Tène-periode, ca. 450 tot 150 v.Chr.
In 1857 worden opvallende palenrijen en een aantal
zwaarden gevonden bij de plaats La Tène in de
buurt van het meer van Neufchâtel. Bij een grondig
archeologisch onderzoek, uitgevoerd in en na 1885,
worden meer dan 2500 voorwerpen gevonden. Die
leren ons dat de vormgeving, dus de technieken van
de Kelten inmiddels duidelijk verfijnder geworden
zijn. Vooral de sieraden zijn aanmerkelijk sierlijker
en kunstzinniger van vormgeving. De makers
daarvan gebruiken meer goud.
C. De Gallo-Romeinse periode begint met de komst
van de Romeinen. Aanvankelijk streeft de Romein
se bezetter naar vormen van vreedzaam samenle
ven. Dat blijkt niet lang stand te houden. Er wordt
veel strijd geleverd. De bezetter slaagt er uiteindelijk
in de geestelijke leiders van de Keltenstammen uit
te schakelen. De godenwereld wordt gelatiniseerd.
Ook sluipen er invloeden van Grieken, Romeinen
en Etrusken binnen.
Na het vertrek van de Romeinen blijft er een ontre
gelde maatschappij over die er door de Grote
Volksverhuizing niet rustiger op wordt. De Kelti
sche identiteit is grotendeels verloren gegaan.

Een van de Griekse auteurs die kennis maakte met
de Kelten, beschrijft hen als mooie forse mensen
met blond of rood haar, vaak gedragen in lange
vlechten, en met blauwe of groene ogen. De term
fors is zeer betrekkelijk. Uit de gevonden skeletten
blijken de Kelten rond de 1.65 tot 1.70 m lang te
zijn. Dat is in de ogen van Grieken en Romeinen
echter fors, want die halen in die tijd nauwelijks de
1.60 m.
De waarnemer verwondert zich over de mooie
kleding. Uit vondsten blijkt dat de Kelten de kunst
van het weven en het kleuren van stoffen goed be
heersen. Er zijn resten van geruite kleding gevon
den. Mogelijk ligt hier wel de oorsprong van de
hedendaagse veertien typen Schotse ruit. De Kelten
maken hun textiel van wol, vlas, brandnetel (netel
doek), boombast en houtvezels, van dierlijk en
menselijk haar. Ze gebruikten ook dierenhuiden.
Schoeisel maken ze van leer, boombast en textiel.
Zowel mannen als vrouwen dragen sieraden van
ijzer, brons, goud en later ook glas. Vooral de tor
que – een massieve nekring – is heel geliefd en een
teken van rijkdom. Er zijn aanwijzingen dat de
Kelten zich versieren met tatoeages. De vroege Kelt
Utzi, gevonden in een smeltende gletsjer in de Ita
liaanse Alpen, draagt tatoeages. De blauwe kleur
stof hiervoor halen ze uit wede, een kruisbloemige
plant.
Voor hun persoonlijke hygiëne gebruiken ze zeep
die ze samenstellen uit dierlijke vetten, gemengd met
as van verbrand beukenhout.
Samenleving

De Keltische samenleving kennen we vooral over
wat externe waarnemers er over genoteerd hebben.
Zeer waarschijnlijk heeft de Keltische maatschappij
een aantal standen. Bovenaan staat de adel. Daar
toe behoren de geestelijke leiders, zoals de barden,
ovaten en druïden. Ook de stamhoofden worden als
D. Huidige Keltische volken.
Bepaalde delen van Europa zijn lange tijd sterk adellijk beschouwd.
geïsoleerd gebleven. Denk aan Galicië, de noord Een tweede groep bestaat uit de strijders, een soort
westelijke hoek van Spanje. Denk ook aan Bretag ridders. Ze hebben behoorlijk veel macht. Dan volgt
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de boerenstand. Deze mensen hebben eigen bezit,
voor zover het onroerende zaken betreft. De grond
is gemeenschappelijk bezit.
Onder de vrije boeren komt de groep van de hori
gen. Zij bewerken het land in dienst van de adel en
de strijders. Er zijn ook slaven. Die komen uit an
dere stammen.
We keren even terug naar de geestelijke leiders.
Barden zitten in een opleiding. Behalve heel veel
studeren om de ellenlange liederen en verhalen van
buiten te leren, treden zij ook op als dichters,
voordragers en narren.
Ovaten zijn al wat verder gevorderd in hun geeste
lijke opleiding. Zij assisteren bij de religieuze
plechtigheden en de rituelen van de jaarfeesten.
Druïden zijn de stamleden die het hoogst in aanzien
staan in de Keltische samenleving. Zij hebben een
opleiding van twintig jaar voltooid. De naam
druïde is opgebouwd uit twee delen. Dru staat voor
boom, eik. Id betekent zien, weten. De druïde is de
‘kenner van de eik’.
Hij is thuis in natuurfilosofie, moraal, magie, ge
neeskunde, astronomie en theologie. De druïde is
verantwoordelijk voor de stam als leraar, toezicht
houder op de jaarfeesten, de uitvoering van de
vieringen, het rechtspreken en het bewaken van het
collectieve geheugen. Die laatste taak is belangrijk
omdat er niets opgeschreven werd. Zo bleef de
kennis bij de barden, ovaten en druïden. Ook
hechten ze veel waarde aan de training van het ge
heugen.

ca. 40 bij 40 meter. Helemaal aan de buitenkant
graven ze een greppel. Het uitgegraven zand wordt
aan de binnenzijde opgeworpen tot een wal met een
heg erop. In het midden blijft een akkertje over van
ongeveer 30 bij 30meter. Tussen de greppels lopen
paden en weggetjes. Een groep van deze veldjes
noemen we een raatakkercomplex.
Ergens tussen deze akkertjes staat een boerderij. In
wat grotere ontginningen kunnen twee of meer
woonhuizen staan. Een Keltische boerderij wordt
gebouwd met ongedisselde boomstammen en ander
rondhout uit het omringende bos. Het bouwwerk
bestaat grotendeels uit een dak, dat tot laag boven
de grond doorloopt. Het is gedekt met riet of stro.
Er zijn geen muren. De wanden bestaan uit een
vlechtwerk van takken, bestreken met leem. Men
sen en dieren kunnen in en uit door een opening
onder een verhoogde dakrand.
Binnen is er een ruimte voor mensen en vee. In het
midden ligt op de aangestampte aarden of lemen
vloer de vuurplaats. De rook stijgt op en trekt door
gaten aan de uiteinden van de nok naar buiten.
De bewoners zitten en liggen op ‘bedden’ van hooi
of varens, belegd met huiden. Er staat vaak een
lange tafel in de woonruimte.
Op het erf vinden we vaak een schuurtje en een
opslagplaats op palen voor graanvoorraden. De
waterput is een gat in de grond waarvan de wand
bekleed is met een vlechtwerk van takken. Putten
met een wand van gestapelde graszoden of turfblok
ken komen ook voor.
Verbeterde landbouw

Wonen
De Kelten zijn landbouwers. Aanvankelijk leggen
ze hun akkertjes aan in geschikte stukken van de
uitgebreide oerbossen. In de primitieve ontginning
leggen ze min of meer vierkante akkertjes aan van

De vroege landbouwers kennen aanvankelijk niet
het systeem van bemesting. Men woelt de grond van
het akkertje los, zaait en plant wat men wil verbou
wen en wacht op de oogst. Op onze zandgronden
blijkt dat het akkertje na een paar jaar nauwelijks
nog oogst oplevert. Er zit niets anders op dan een
beetje verderop nieuwe veldjes aan te leggen en ook
die weer enkele jaren te gebruiken. De boeren ver
huizen met regelmaat. We noemen dit systeem de
landbouw van de zwervende erven.
Er komt natuurlijk een moment dat de boeren
ontdekken dat humusrijke grond vruchtbaarder is
en beter vocht vasthoudt. Ze ervaren dat grond,
waaraan je plantaardig materiaal toevoegt, langer
vruchtbaar blijft. Ze leren tenslotte ook de waarde
kennen van dierlijke mest. De betere verzorging van
de akkertjes levert rijkere oogsten.
Wordt vervolgd
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Indien onbestelbaar:
H. Wijnen, Dorpstraat 22,
5711 GP SOMEREN

Vrienden van Heemkundekring de Vonder
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
René Berkvens Bloemenarrangementen, Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Ommel
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
Vastgoedmaatschappij van der Loo bv, Markt 10, 5721 GE Asten.
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
Rudi Verbugt, Peelland ICT, Witvrouwenbergweg 8b, 5711 CN Someren
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
Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse ? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder

