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Van het bestuur
DECEMBER 2016
Ook in dit nummer bevat de bestuursrubriek het
overzicht van de nieuwe leden van De Vonder en de
rubriek familieberichten/lief en leed, waarin we bij
ons bekende feestelijke of droevige berichten over
onze leden vermelden. Ook geven we informatie
over wat er thans binnen onze vereniging speelt.
Nieuwe leden van Heemkundekring De Vonder
In de afgelopen periode hebben zich als nieuwe
leden aangemeld bij onze vereniging: Ton van Rut
uit Someren en Fons Tinnemans uit Asten.
In memoriam Engelie Hoeben en Frans Hoefnagels
Op 7 september overleed volkomen onverwacht ons
lid Frans Hoefnagels op de leeftijd van 69 jaar. Wij
wensen zijn echtgenote Maria en hun kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.
Op 17 november overleed Engelie Hoeben na een
slopende ziekte op de leeftijd van 78 jaar. Engelie
was een actief lid van De Vonder. Hij deed jarenlang
het tuinonderhoud bij onze panden en werkte onder
andere mee aan de bouw van het onderduikerskamp
op Moorsel en het Hapshuis in Someren. Ook was
hij betrokken bij de rondleidingen van de leerlingen
van groep 8 van de basisscholen. Wij wensen zijn
vrouw Maria en hun kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.
Overige zaken
Op 22 november vond de derde algemene ledenver
gadering van dit jaar plaats. Daar heeft onze interim
penningmeester Ton Willems een toelichting gege

2

ven op de stand van zaken rondom de begroting
2017. Hoewel de meeste gegevens inmiddels be
schikbaar zijn, willen we voor deze ene keer de be
groting presenteren, samen met de resultaten van
2016, in de voorjaarsvergadering van 2017. Het
bestuur maakt daarbij gebruik van de voorstellen
van de diverse werkgroepen.
Zoals eerder aangekondigd wordt er volop gewerkt
aan een verbeterd systeem voor de controle van de
penningmeester en de financiën. De controle wordt
momenteel al uitgevoerd door enkele bestuursleden
die een pasje hebben om de bankrekening te raad
plegen. Zij kunnen echter geen betalingen en/of
overboekingen verrichten.
Activiteiten komende periode
De komende periode zijn er lezingen op woensdag
15 februari (Jan Timmers over bolle akkers) en op
woensdag 22 maart (over heksenvervolging in
Peelland door Wim Steenbakkers). Verder is er een
filmavond in De Ruchte te Someren op woensdag
25 januari 2017. En op vrijdag 17 maart vindt de
jaarlijkse contactavond plaats in de zaal van Hotel
Centraal te Someren. Tijdens die avond wordt ook
een dialectquiz gehouden.
Namens het bestuur wens ik al onze leden en hun
dierbaren een zalig Kerstfeest en een gelukkig en
gezond 2017 toe,
Namens het bestuur,
Jan van de Rijdt

www.heemkundekringdevonder.nl

DE VONDER

Van de redactie
Aangezien Gerard ten Thije, die wij ondertussen
node missen, wegens ziekte afwezig is, ben ik zo vrij
de honneurs waar te nemen.
Laat ik beginnen namens de redactie onze erkente
lijkheid uit te spreken aan de schrijvers, die ons op
het scheiden van de markt nog aan copij geholpen
hebben. Anders was er geen Kerst-Vonder geweest.
En dat zou toch jammer zijn, al was het alleen maar,
omdat hij de drager is van onze beste wensen die wij
U bij gelegenheid van deze Kerstmis en het komen
de Nieuwe Jaar willen doen toekomen.
Bij deze !!
Wij wensen u een fijne Kerst en een heel voorspoe
dig 2017!!!
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Zou u, ja u persoonlijk, met nog een enkele andere
persoon een groepje willen vormen, dat regelmatig
nagaat waar interessante onderwerpen te vinden
zijn. Dat kan in archieven, bij instanties, bij parti
culieren en God weet waar nog meer. Als u daar
samen eens over na wilt denken en uw vindingrijk
heid in de strijd gooien om zodoende een manier te
vinden om andere bronnen aan te boren.
Als dat zou kunnen….!!!...???
Nogmaals: mooie feestdagen en Ein Prosit.
Ad Verrijt

Och, nog even iets anders, een wat heikeler onder
werp.
Zoals gezegd is het ons op het nippertje gelukt een
Vonder uit te brengen. We zitten bijna zonder
copij!!!!
Een echte methode om voor regelmatige en vol
doende toevoer te zorgen hebben we niet.
Maar misschien hebben we er iets op gevonden.
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NAMEN IN SOMEREN
Je zult maar De Beul of Zuinig heten
Inleiding
In dit opstel probeer ik wat te vertellen over allerlei
soorten van namen in Someren, zoals achternamen
en bijnamen.
Alles heeft een naam. Mensen, dieren, planten, ge
bouwen, steden en gehuchten, maar ook grote en
kleine stukjes grond kregen door mensen altijd een
naam.
Over namen van personen is veel bekend en daar
valt derhalve veel over te vertellen.
In Someren kennen we allerlei achternamen, de ene
komt meer voor dan de andere. Veel van de namen
zijn afgeleid van gehuchten (Van Vlerken, Van
Otterdijk, Van de Moosdijk, Verhoijsen), plaatsen/
streken (Van Lierop, Van Helmond, Velings),
veldnamen (Van Hoek, Van der Heijden, Van de
Laar, Van de Heuvel, Van der Ven, Van de Voort,
Van de Eijnden, Cranenbroek, Van Dijk, Maas),
planten/materiaal ( Bloemers, Van Eijk, Van de
Boomen, Van Hout, Linders), dieren (de Hond, de
Vos), beroepen (Raijmakers, Smulders, Timmer
mans, Smit(s), Visser(s) en naar familierelatie
(Hendriks, Franssen, Janssen, Peeters, Claassens).
Omdat veel personen in een dorp vaak dezelfde
achternaam hadden, ging men, om onderscheid te
maken over op bijnamen.
Swinkels
Een mooi voorbeeld is de naam Swinkels, die in
Someren veel voorkomt. Deze is waarschijnlijk
vernoemd naar een stukje grond Swin(c)kel, dat
tussen Nuenen/Gerwen en Nederwetten lag (op het
Spekt) en ooit eigendom was van de Priorij van
Hooidonk (Memoriaal der dorpen en parochies
door A. Frenken).
In Someren wonen enkele takken van deze familie,
die hierna vernoemd zijn. Zo kennen we de broers
Harrie en Hendrik Swinkels
(A) van de golfbaan de Swin
kelse en de familie Swinkels
van de overleden hoofdonder
wijzer Jan Swinkels (B) van de
Paulusschool. Verder is er een
familie Swinkels (C) die rond
1920 uit Lieshout is komen
aanwaaien en een andere fami
lie Swinkels (D) die o.a. in So
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meren-Eind woont.
De vraag die snel op komt is, of deze Swinkels uit
Someren familie van elkaar zijn en of de brouwers
familie uit Lieshout daar ook bij zou horen.
Teruggaand in de tijd zijn de families A en B al snel
familie van elkaar. Zij komen bij elkaar bij hun
stamvader Everardus Swinkels (geboren 1851 in
Someren). De families A,B en D komen veel later
bij elkaar in de stamboom, n.l. bij Peter Bastiaan
Swinckels geboren in 1695 in Nuenen.
De familie C nog veel later, deze raakt pas bij de
familie betrokken in 1589 toen een dochter Jenneke,
van Hendrick Swinckels (van op ’t Swijnckels) en
Margriet Wouters, trouwt met Aert (Arnoldus)
Wijntjes (ook Swinckels genoemd). Later her
trouwt hij met ene Oda.
Eigenlijk is het onterecht dat men via de ‘vrouws
kant’ (Jenneke) in een stamboom terecht komt. Dit
kan wel in een kwartierstaat of parenteel; hierin
worden zowel de mannelijke als in vrouwelijke lijn
uitgewerkt.
Ook de familie Swinkels van de brouwers komt dan
pas in de stamboom terecht. (Bronnen: het internet
en de boeken van de familie Swinkels door F.J. van
Maasakkers. Verder dank aan Adriaan Swinkels,
Harrie Swinkels en Jan Swinkels).
Er zijn enkele mogelijkheden om de betekenis van
de naam Swin(c)kels te verklaren:
(De)s Winkel in de betekenis van hoek (winkelhaak)
of punt, afgelegen plek of een stuk land. Dit zou dus
kunnen slaan op het stukje grond wat eerder ver
noemd is, op ’t Swijnckels. Ook komt men de naam
in andere schrijfwijzen tegen zoals Zwijnckels,
Zwinkels, van Winkel(s).
Verder is er een wapen bekend van de familie
Swinckels en wel van Johan Baptist Swinckels geb.
1691 in Venlo en aldaar in 1733 overleden. Hij was
daar medicinale doctor, schepen en borgemeester
(niet te verwarren met burgemeester). In dit schild
staat een everskop waarvan de hals doorboord is
met een pijl. In het Midden Nederlands woorden
boek kent men het woord Swijnkijn dat zwijn (ever
zwijn) betekent. Zou dat iets met de afbeelding te
maken kunnen hebben? Verder valt op dat de naam
Everardus (Evert) regelmatig in de families voor
komt. Ik houd het bij het stuk land in Gerwen.
Bijnamen
Bijnamen (aliassen) kan men onderscheiden in:
schuilnamen, artiestennamen, geuzennamen, koos
namen, spotnamen of scheldnamen, maar ook naar
www.heemkundekringdevonder.nl

de hierboven genoemde criteria. Zij werden dus
verzonnen door mensen uit de omgeving van de
betrokkene.
Bijvoorbeeld in Someren- Eind komt de achter
naam Van Houts veel voor, om onderscheid te
maken tussen deze “families” en opvallende indivi
duen uit deze families kregen zij bijnamen. Zo kende
men Nard Brouns, Marinuske en Mieke van de
zusters, Drieka de Kwezel, Driek Stroop, Appele
Piet en de Blukskes. Zij waren bekender onder hun
bijnaam dan onder hun werkelijke naam. De bijna
men in Someren-Eind zijn langer in gebruik geble
ven dan in Someren- Dorp. Bijnamen hoeven niet
aan personen gebonden te zijn, ook groepen, steden,
streken en gebouwen konden een bijnaam krijgen,
ook deze werden verzonnen door mensen uit de
omgeving. Denk maar eens aan, ‘t huis met de
trepkes en ’t Gat van Roels.

planten (perzik, appele vrouwke), dieren (markolf,
spin of vlo), fysieke eigenaardigheden (d’n ijzere, de
rooie), kwaal (krom Thijke), gebrek of afwijking
(de schele, kipoog), uitspraken (’t goei weer menne
ke), uiterlijk (Silverstein, d’n Baard, Bruintje, snor
of lange Jan), gedrag en/of kleding (d’n hawtere
jas). Ook bepaalde eigenschappen (snuf, snel) of
eigenaardigheden (’t fluitje, ’t goei weer) van de

Bijnamen ontstonden vaak door het werk of beroep
van de man of vrouw (Kappie, Toon d’n Boer, Jan
Olie, de Kuiper, d’n Bokke Boer), het straatleven
(strontveger), waar de familie oorspronkelijk van
daan kwam (‘t Waspikske, d’n Erpse Boer), naar
vader / moeder of andere familierelaties (Jan van
Tieske, Jan van Tonia of Toon van Ceele), afkorting
van hun naam (de Vleut, de Schets of d’n Bus),

persoon werden gebruikt om de goede persoon of
familie aan te duiden.
Verklaren van bijnamen is soms eenvoudig, ieder
een kent nog Piet Snor, Piet van Otterdijk met zijn
uitdagende snor. Dit komt omdat zijn naam bij veel
mensen nog voortleeft. Maar omdat bijnamen
meestal niet worden opgeschreven, vergeet men na
enige tijd de bijnaam en bij wie die hoort. Sommige
namen blijven wat langer bekend. Zo komt de naam
Silverstein nog in een lied voor, de Zummerse tram.
Alleen ouderen weten nog wie Silverstein was, maar
mensen die hem niet gekend hebben, moeten gaan
gissen wat de naam betekent. Zou hij in Duitsland
gewerkt hebben, of iets met zilver gedaan hebben?
Gelukkig is het nog niet zolang geleden en kan men
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zijn vrouw naar Duitsland om daar te gaan werken.
Bij terugkomst is hij op de Ruiter gaan wonen en
werd in het dorp bekend als orgeltrapper en grotetrom drager van fanfare Someren Lust. In 1921
werd Nierus opgenomen in het gasthuis bij de zus
ters. Iedereen, vooral kinderen, waren een beetje
bang voor hem.
Sommige bijnamen zijn moeilijk of niet meer te
achterhalen, dan wordt het vaak gissen.
Waarom werd iemand, Plukzak, Sparny, Spijke
Kis, De Rijksdaalder, D’n laatste Trien, Tsjilpen,
Roesten Driek, Hannus d’n Bittere, Hanneke Kats,
Nel Parafien of de Mottige genoemd? Men kan er
alleen maar naar gissen.
Een pseudoniem is een zelfgekozen naam en moet
dus worden onderscheiden van een door anderen
verzonnen naam.
Namen uit de archieven
In oude archieven staan veel namen vermeld, maar
het zijn bijna altijd namen van personen die iets te
betekenen of veel macht hadden of belangrijk
waren. De gewone man was niet interessant genoeg
om op te schrijven. Alleen bij bijzondere gebeurte-

de naam nog achterhalen. Silverstein was bakker,
winkelier en caféhouder Jan Rooijmans op Postel,
hij had een enorme zilverkleurige snor.
Vaak worden bijnamen in het dialect uitgesproken
en moeten ze eerst ‘vertaald’ worden naar gewoon
Nederlands om de betekenis te achterhalen. Som
mige zijn niet zo lastig zoals, de kuster = koster of
de streuper = stroper. Het is niet altijd zo gemak
kelijk. Bijvoorbeeld in Someren kende men Reinier
van de Vorst, beter bekend als Nierus de Pruis, in
het dialect moet Pruis ongeveer geklonken hebben
als ‘prois’ en kan daarom ‘vertaald‘ worden als Pruis
of prus (sommigen schrijven prös). Prussen of
prossen (Ned. woordenboek) betekent slachten of
villen. In algemeen zin ook wel vieze karwijtjes
opknappen, misschien is prut hiervan afgeleid. De
andere betekenis van Pruis is dat de persoon gebo
ren is (of gewerkt heeft) in Duitsland (Pruisen).
Voor Nierus de Pruis uit Someren was de betekenis
na even zoeken duidelijk. Reinier van de Vorst was
geboren in St.-Foenis in Duitsland op 23 augustus
1862. Zijn vader Hendrik van de Vorst vertrok met
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nissen werden namen van de gewone man vermeld. Rooijmans
Bijvoorbeeld wanneer er wat te halen viel, bij ver Leuk om even te vermelden is dat de familie Rooi
halen over wonderen, wanneer zij veroordeeld jmans beide molens in het ‘centrum’ van Someren
werden of een heldendaad verricht hadden.
Zo kennen we wel bekende namen van rond 1200,
zoals Hendrik van Someren en de familie Starken
burg. Zij hadden wel bezittingen in Someren. Het
is maar de vraag of zij ooit in Someren geweest zijn,
laat staan gewoond hebben. Om hun macht te be
houden en uit te breiden was het belangrijk om hun
transacties en bezittingen goed te noteren.
In de 14de eeuw kwamen in Someren namen voor,
die vaak verwezen naar gehuchten, hoeven of be
roepen zoals, Martinus van Sliedeven (hij woonde
in Slieven). Johannus Arendonc, Matheus van
Aelst, Woltherus van Eckerbroec, Hendricus Hozi
de (Hoijse), Haengraeve van Scoet (Schoot).
Enkele bekende beroepsnamen in Someren waren
Rademaecker, Mulder, de Wever en Kuster. Verder
kwamen er namen voor met een Latijnse ‘achter
naam’, ook die waren vaak afgeleid van gehuchten,
hoeven of beroepen, Arnodus de Quercu (van Eijk),
Hendrici de Fine (van der Einden), Wilhelmus de
Custodis (koster) en Johannus Multoris (mole
naar). Ook kwamen namen voor die naar vader of
moeder verwezen, de zogeheten patroniemen of
matroniemen. Jan, zoon van Peter (Jan Peters),
Hendric, zoon van Deynaldus (Henk Deenen) en
matroniemen zoals Arnoldus, zoon van Gertudis
van Rode of Aleydis, dochter van Katherina.
Verder kende men aliassen of bijnamen zoals Egi
dius van der Rijt, hij noemde zich Craendoncs. Er
zijn veel familienamen, die in de loop van de tijd
veranderden, zo werd de familie Slechs na verhui
zing (rond 1500) naar Someren steeds meer Deenen
genoemd. In 1537 (S-R 61) werd Jan Handrick
Smeets, de Jonge genoemd.
Pas later in de 16de eeuw komen andere belangrij
ke namen voor in het archief van Someren zoals
Van Kessels, Einhouts, Hoogaerts (waar apparte
mentencomplex Hoogaarde naar vernoemd is),
Eckerbroek, Schonk, Wijtfliet, Boschhuizen, Van
Gerwen, Massereel, Baerlo en vele anderen. Van
hen staat in de archieven veel opgeschreven.
Van de gewone man of vrouw uit die periode kennen
we alleen maar hun naam bijv. uit verpachtingen.
Over de gewone man uit de 13de eeuw werd niet
veel opgeschreven en weten we bijna niets.

heeft laten bouwen, de molen in de Postelstraat in
1810 en de molen in Kerkstraat in 1853. Ook Peter
Leonardus Rooijmans (1878), die later in 1910 de
molen in de Kerkstraat kocht was van dezelfde fa
milie. Ze stammen allen af van de familie Rooijmans
(Roijmans), wiens leden eeuwenlang eigenaar en
pachter waren van de Postelse hoeve ‘Ten Roode’.
Vandaar hun naam “de mannen van de Roode
Hoeve”, of was het andersom? Het is bekend dat in
de familie Rooijmans rood haar voorkwam. Het
zou zomaar kunnen dat in het verleden de hoeve
vernoemd is naar de mannen met rood haar. Het is
ook mogelijk dat de hoeve op roodachtige grond
(ijzerhoudend) stond. Een andere mogelijkheid is
dat het toponiem roode (rode) kan betekenen dat
de hoeve gebouwd is op een plek waar bomen ge
rooid zijn in een bosrijk gebied.
Maar wat de ‘waarheid’ is, blijft gissen.
De gewone man
Zoals gezegd zijn in de oude archieven de meeste
namen opgeschreven omdat de personen belangrijk
of rijk en machtig waren of er viel bij die persoon
wat te ‘halen’. Meestal ging het over bezittingen,
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erfenissen, misdaden, rechten, schenkingen, pach
ten en wonderverhalen enz. M.a.w. er werd pas iets
opgeschreven wanneer de machthebbers dat be
langrijk vonden.
Uit de archieven zijn de historici wel wat te weten
gekomen van het gewone volk, maar vaak betrof
het dan een bevolkingsgroep, zoals hun gedrag,
gilden, werk. Daarom is het bijzonder wanneer er
iets persoonlijks van een Astenaar of Somerenaar
werd opgeschreven in de archieven.
Het is daarom interessant dat in Het Mirakelen van
Onze Lieve Vrouw te ’s-Hertogenbosch de wonde
ren beschreven staan van honderden personen, die
overal vandaan kwamen. Ook drie gewone mensen
uit Someren, Asten en Lierop. Uit dit boek kan men

waard wordt in een schrijn voor de troon van het
beeld in de Mariakapel in de St. Janskathedraal in
‘s-Hertogenbosch. Het Mariabeeld van Maria en
kind in de kerk van Sint Jan is gedateerd tussen 1280
en 1320. Rond de 15de eeuw was ’s-Hertogenbosch
zeer in trek als bedevaartplaats en stond de stad
bekend als centrum van opgelegde bedevaarten.
In dit boek ‘Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te ’sHertogenbosch’ staan honderden wonderen, die
toegeschreven zijn aan Maria. Over drie personen
uit Someren, Lierop en Asten staat het volgende
opgetekend. (De vertaalde teksten zijn letterlijk
overgenomen uit het boek dat in 1978 is uitgeven
door Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Tilburg)
18 april 1383
Quade Goden, woonachtig in Asten, kreeg bijna vijf
maanden geleden een pijl in de rug. Hij ontving het
laatste sacrament. Chirurgisch ingrijpen bleek on
mogelijk te zijn. Dankzij Maria ging de pijl spon
taan uit het lichaam, Quade volbracht zijn bede
vaart (Ende doe gheloeft sijn bedevart tot Onser
Vrouwen tot Thertoghebossche) volgens belofte, in
wol gekleed en barrevoets, levend op water en
brood. Hij offerde een pijl en een mannenfiguur in
was.
Dit wonder werd bewaarheid door Aernt van den
Holt kapelaan in Den Bosch, Mathijs Scilder
priester, Vranc van Ghestel, Goevaert Sceyvel,
kerkmeester, Rover van Lit, Willem Meussoen en
veel andere betrouwbare mensen.
11 mei 1383
Peter, de zoon van Ceelke van den Venne, woon
achtig in Lierop (Liederip?), was gedurende zestien
weken ernstig ziek en verloor tenslotte zijn spraak.
Toen hij drie dagen sprakeloos was, beloofde zijn
vader een bedevaart tot Maria te ’s-Hertogenbosch,
waarna het kind genas (vroem en de ghesont). De
vader volbracht met zijn zoon de bedevaart en of
ferde het gewicht van Peter in rogge, was en zilver.

o.a. een goed beeld krijgen van de ongelukken,
ongemakken en ziekten die toen bij het volk voor
kwamen.
Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te ’s-Hertogen
bosch.
Deze mirakelen (wonderen), die tussen 1381 tot
1603 aan Maria van ’s-Hertogenbosch zijn toege
schreven, zijn opgeschreven in een boek, dat be
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24 juni 1383
Willem, de zoon van Jan die Moncke en Geertuid,
woonachtig te Someren, was in het voorjaar 1381
geopereerd aan een breuk (dede hi hem wee op enen
tune ende scoerde hem temael op, bezeerde hij zich
aan een omheining waarbij hij zijn lichaam ernstig
open haalde). Hij genas voorspoedig. Maar in de
herfst kreeg hij weer een breuk. Nadat zijn ouders
www.heemkundekringdevonder.nl

een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch
beloofd hadden, genas hun zoon geheel. Met drieën
volbrachten zij hun bedevaart.
Dit wonder werd bewaarheid door Arnt vanden
Hout kanunnik en kapelaan in Den Bosch en Aernt
pastoor te Heusden, Arnt van Oeden (Uden), heer
Herman van Weertsberch kanunnik in Den Bosch,
broeder Rogher, Franc van Gestel, Goedewaert
Sceyvel kerkmeester in Den Bosch en veel ander
betrouwbare mensen.
Opm.: Eind 14de eeuw waren er nog geen taalkun
dige afspraken en werden o.a. namen vaak iets
verschillend opgeschreven.
Geloof
Leefomgeving en het geloof hebben grote invloed
gehad op de naamgeving. Voor de middeleeuwen
werden veel namen afgeleid van het Germaans en
het Keltisch. Volgens namenexpert Maarten van
der Meer kregen de kinderen in de middeleeuwen
voor het eerst namen van Bijbelse personages,
vooral uit het Nieuwe Testament. In het jodendom
was al eeuwen het gebruik de kinderen te vernoemen
naar personen uit de Tenach (de Joodse Bijbel). Na
de reformatie kwam hier wat verandering in, omdat
bij protestanten heiligenverering niet mocht, toen
kwamen namen uit het Oude Testament meer in
zwang.
Nu geven mensen nog steeds, ook zij die nog nooit
de Bijbel gelezen hebben, hun kinderen namen die
uit de Bijbel komen. Waarschijnlijk omdat ze ver
trouwd en goed klinken. De top 3 van 2014 van
Bijbelse namen zijn voor meisjes: 1) Julia uit Ro
meinen, 16:15. 2) Eva uit Genesis 3-4, Vrouw van
Adam, de moeder van alle levende. 3) Sara/Saar/
Sarah uit Genesis 12-23, de vrouw van Abraham.
Voor de jongens was dat: 1) Daan van Daniël de
profeet, uit het boek Daniël. 2) Bram van Abraham
de aartsvader, uit Genesis 12-15, 3) Sem de zoon
van Noach, uit Genesis 6-11.
Tot slot nog iets over mijn eigen voornaam
Klaar is Kees!
De meeste etymologische woordenboeken geven de
verklaring dat het een verbasterde uitdrukking is
van klaar is de Kees, Kees staat dan voor kaas. “N’n
hille Keejs” is een persoonstypering voor ‘een
kanjer’.
In Zuid-Nederland betekent Klaar is Kees: ik ben
gereed, mijn werk is af of de zaak is in orde.
Maar het is echter volstrekt niet onmogelijk dat we

in Kees een eigennaam moeten zien. Men komt veel
eigennamen tegen in gezegden zoals: hupsa Kees,
vooruit! (meestal verbasterd tot hupsakee) Hup zei
Kees. In de Zaanstreek zegt men ‘wiptem’ Keesje,
een gezegde bij het ledigen van een glas.
Over kezen, in de betekenis van neuken, bestaat
weinig twijfel. Maar een oudere betekenis van dit
woord is ‘aan de politiek der Kezen meedoen’ of
‘patriottische sympathieën hebben’. Kees was een
spotnaam voor patriotten. De verklaring blijft een
beetje onzeker.
In september 1782 riep Cornelis de Gijselaar - in
middels een onverbloemd tegenstander van Willem
V - de patriottenpartij in het leven, een partij die
streefde naar meer invloed van de burgerij in rege
ringszaken.
Tegen die tijd stonden de patriotten al als kezen
(Cornelissen) bekend en werden ze op spotprenten
afgebeeld als keeshonden. Cornelis en de zijnen
reageerden zoals de geuzen eerder hadden gedaan:
ze maakten de schimpnaam tot erenaam. De kees
hond verscheen op erepenningen met opschriften
als: ‘Ik bijt op mijn tijd’.
Die tijd kwam voor Cornelis de Gijselaar op 17
maart 1786, toen hij met een symbolische daad de
vorstelijke macht van de stadhouder afschafte. Hij
reed hiertoe onder de stadhouderspoort door, tot
dan toe een privilege van de stadhouder.
In september 1787 was het afgelopen. Pruisische
troepen vielen Nederland binnen, De Gijselaar
werd uit zijn ambt ‘geremoveerd’ en vluchtte naar
Brussel.
Verder zijn er nog enkele oud gezegden; Klaar is
Kees, zei Trijn, en toen hing haar man aan de galg;
Klaar is Kees en hij had zijn mutsje weerom; Klaar
is Kees, zei de jongen, en hij zag zijn' vaâr (vader)
hangen.
Kees houdt nu echt op,
Klaar is Cees
Cees Verhagen
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Hollideeweg.

Deze weg is vernoemd naar H. Hollidee. De Asten
se novellist, Elard Albert Rovers werd in 1848 in
Asten geboren. Onder het pseudoniem ‘H. Holli
dee’verscheen in 1881 een bundel verhalen met de
titel “ETSEN NAAR HET LEVEN”. Zijn verhalen
zijn hoofdzakelijk autobiografisch, een enkele uit
zondering daargelaten. Omdat de papieren nalaten
schap van de schrijver en zijn familie rond 1920 in
een mandenmakers oven is verbrand, volgt hier een
kort overzicht van de familie. De vader van de
schrijver is Frederik Albert Rovers, geboren in
Aarle-Rixtel op 21 november 1812, kwam via
Geldrop naar Asten, waar hij het beroep van nota
ris uitoefende en waar hij op 27 januari 1879 over
leed. Zijn moeder, Geertruida Helena Beckers, werd
geboren op 5 februari 1814 op het eiland Sint-Maar
ten en overleed te Asten op 27 augustus 1881. Het
notarishuis stond in wijk A 36. De huidige Burge
meester Wijnenstraat ongeveer waar nu het burge
meester Ruttenplein begint. Uit dit huwelijk wer
den verscheidene kinderen geboren.

in Asten en als speelgenoot van de katholieke
dorpsjeugd was hij vrij goed op de hoogte van de
roomse gebruiken. Ook het Astens dialect was hem
niet vreemd getuige zijn etsen waarvan er vele in het
dialect zijn geschreven. Dankzij zijn ouders moet
hij een fijne onbezorgde jeugd hebben gehad. Hij
heeft zelf geen armoede aan den lijve ondervonden,
zodat hij in zijn verhalen geen ophef maakt over
moeilijke tijden, die er overigens in die tijd onder de
Astense bevolking ongetwijfeld aanwezig waren.
Voor hem was het leven eenvoudig. Wel moet hij
een grote liefde voor de natuur hebben gehad die
duidelijk naar voren komt in het verhaal “DE
REUS VAN HET DORP”. In zijn verhalen noemt
de schrijver zich Willem. In 1879 werd Rovers
ambtenaar bij het gouvernement in Nederlands
Oost-Indië waar hij het tot secretaris van de minis
ter van koloniën bracht. De krant van 6 april 1884
weet te melden: De heer Sprenger van Eijck, minis
ter van koloniën, bezocht j.l. zondag met zijn secre
taris, den heer Rovers, diens ouderlijk huis in Asten,
welk dorp het toneel is van het merendeel der wel
bekende schetsen van de hand van de heer Rovers.
In de aanloop naar het ambt van secretaris verbleef
Rovers veel in Den Haag waar hij vriendschap sloot
met A.C. Loffelt. Deze Loffelt verzamelde de ver
halen van Rovers, die toen al in Batavia verbleef.
Het waren meestal opgeschreven herinneringen die
al eerder verteld waren bij lange wandelingen die ze
samen maakten en bij de maaltijden. Loffelt vertel
de, wanneer Rovers aan het woord kwam ‘was het
een holiday voor gever en ontvanger’.

foto: Het herenhuis met de tuin van notaris Rovers
te Asten
Elard Albert werd als zesde kind geboren te Asten
op 10-06-1848, werd in 1879 ambtenaar bij het
gouvernement in Nederlands Oost-Indië. Na zijn
pensioen keerde hij terug naar Asten om zijn broer,
die inmiddels zijn vader opgevolgd was als notaris,
behulpzaam te zijn en werd op 21-05-1902 weer te
Asten ingeschreven. Onder de schuilnaam H.Hol
lidee schreef hij zijn ETSEN. Hij overleed te Asten
op 05-09-1908. De jonge Rovers bezocht de school

10

www.heemkundekringdevonder.nl

De verhalen getuigen van een scherpe observatie,
met oog voor heldere en schilderachtige details. Het
zijn aandoenlijke schetsen, met een ietwat zwaar
moedig en droevige ondertoon. Ze laten ons de
sfeer proeven van een negentiende eeuws landelijk
dorpje en zijn bewoners en ze zijn geschreven vanuit
de herinnering van iemand die met tederheid terug
kijkt op zijn jeugdjaren. Opvallend is dat Hollidee
uitsluitend schrijft over zijn kind-jongensjaren.
Schijnbaar voelde hij zich in het verre Oosten nooit
gelukkig, dat blijkt uit enkele brieven. Al in het
begin vertelt hij in een brief uit Batavia (06-10-1879)
over een rit, met Bouman, over de grote weg van
Daendels, hij bewondert het weelderige Indisch
landschap, maar schrijft “Ge kunt me niet ontrouw
maken aan mijn Noord-Brabant; al is het heikleed
hier en daar te armoedig om de naaktheid te bedek
ken… Ik heb het lief, dat armoedige heideland! Gij
zijt rijker aan kleuren, armoedig land… En Gij zijt
liever, beminnelijker…En als ge weer opleeft (in het
voorjaar), dan is Uw eerste, schuchter groen, gelijk
aan de eerste vreugdjes, zoo aarzelend, zoo bleek,
zoo weemoedig, van een nog bedroefd gemoed, dat
hoe lang het ook getreurd heeft toch vreest om
ontrouw te worden”. In een brief aan zijn tante
(Semarang 14-02-1885) zegt hij. “Ik voel mij niet
gelukkig, Indië zal mij noodlottiug worden zo niet
lichaamelijk dan toch geestelijk.
Hollidee schreef hoofdzakelijk over zijn geboorte
dorp Asten, al wordt dit dorp niet met name ge

noemd. Hij spreekt over Helmedkermis (Helmond
kermis) en de steenweg naar Zummeren (Someren).

Ook wordt de kermis van Lierp (Lierop) niet over
geslagen. In zijn ets “EEN EERSTE SCHADUW
OP EEN ZONNIG PAD” spreekt hij over het
Liendert, dat volgens zijn broers 8 minuten van het
dorp ligt, maar zegt hij, “Als zevenjarig jongentje is
het een heel eind. Bedenk maar eens. Eerst het
marktveld (huidige markt) over, dan door het
kerkpaadje (langs het oude postkantoor dwars
door winkels in de Midas), dan de oversteek (van
de huidige burgem. Frenckenstraat) door een gang
tussen twee tuinen, ( burgem. Ploegmakerspark) en
dan zijn we nog maar net buiten het dorp! Verder
rechtsaf langs de tuinen van de Kantonrechter
Frencken, (huidige Logtenstraat) tot even voor de
nieuwe molen (hoek Tuinstraat Logtenstraat lag
indertijd Gitzels molen) daar linksaf over een hoog
pad, (ongeveer de Floralaan) waar het altijd zoo
lekker waait, dan door een mulle, holle weg waar
het weer stil is, en dan zijn we eerst in het Liendert.
In de in 1978 opnieuw uitgegeven bundel zijn de
volgende verhalen opgenomen, die overigens nog
steeds de moeite van het lezen waard zijn. Ten
eerste “DE PRUUVERS” Hollidee heeft een afkeer
van dronkenschap maar verdedigt gezelligheids
drinkers want zegt hij: “de pruuver weet maat te
houden, al is die soms wat ruim, de pruuver zoekt
gezelligheid, maar als een van de pruuvers verdrinkt
in “de knaal” dan komt de roddel los. Luister even
mee; “Mer dè kumt er van! ‘k hè ’t veuruit gezee: as
onze Lieven Heer d’r eene zuukt, dan wit ie ‘m te
vijne – Nie bediend of niks: - mê ‘ne zatte kop
d’eeuwigheid ingegoa: ze hán ‘m moete loate opvre
te dur de poaling.
Nr. twee is “PEER DE WEVER”. Die goeie Peer
die zijn eigen geluk voorbij laat gaan om zijn zieke
moeder, broertje en zusje te verzorgen. Drie “GE
KLEURDE FIGUREN” . Nr. vier “WAAR EEN
VARKEN AL NIET BLIJF” vertelt over een ritu
ele slacht en waar alle onderdelen blijven. Nr. vijf
“DE EERSTE SCHADUW OP EEN ZONNIG
PAD”, hierin vertelt hij over de dood van zijn
vriendje. Nr. zes. “MIE DE SCHOONMAAK
STER”. Ze zegt van zichzelf: “Ik ben alze leve mèr
’n grof werkmesch gewist: botten as ’n perd en
knoken as ’n koe. Ze neemt de zorg van haar zieke
lijke zus op zich. Nr. zeven: “EEN JONGE HEI
DEN”. Hier neemt hij afscheid van hen, die kunnen
geloven en volgt de enkele in hun eenzaamheid. Het
laatste verhaal “DE REUS VAN HET DORP” was
niet opgenomen in de bundel van 1881. De heer P.
v,d Zanden, oud redacteur van het Peelbelang, was
in het bezit van dit verhaal nog in het handschrift
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Burengeruchten.
van de schrijver. Hollidee heeft tijdens zijn leven wel
erkenning gekregen voor zijn etsen. Prof.dr. Jan ten
Brink 1889 rekent hem onder verdienstelijke novel
listen. J. te Winkel vindt dat de etsen veel kunst
waarde bezitten; vooral door fijngevoeligheid
munten ze uit. Prof. Dr. Gerard Brom schreef in
1947: “Hollidee is onmiskenbaar vervreemd ge
raakt van zijn streek, waar hij enkel als kinderpa
radijs aan terug denkt.
P.S Ik heb de verhalen van deze schrijver vele malen
gelezen en vindt ze nog steeds prachtig. Hoewel ik
er ben geboren vind ik de Hollideeweg maar een
“flutweggetje”, dat maar voor een gedeelte verhard
is. Ons huis stond op de hoek Meijelseweg Holli
deeweg.

De oude leilindebomen, waarachter het kraambed
stond, staan er nog. Ik heb vernomen dat deze
bomen op de lijst “cultureel erfgoed” staan. Ben
benieuwd of ze er nog staan bij de aanleg van het
nieuwe fietspad.
Bronnen: De Vonder 4e jaargang nr. 3.
Jac. Jöris.
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Waren er voor ons vorige nummer geen tijdschriften
van de buurgemeenten binnengekomen, zo niet
deze keer. We hebben uit een aanbod van zeven
verschillende bladen de meest opmerkelijke artike
len voor U op een rijtje gezet. Wegens ziekte van
Gerard ten Thije heeft Anneke de bladen doorgespit
op voor U misschien interessante verhalen.
De Drijehornickels, het cultuurhistorisch tijdschrift
uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft in een
acht pagina’s tellend artikel de vakantiegenoegens
in gastvrij Nuenen belicht.
In de jaren 80 van de vorige eeuw werden er aan
vankelijk vrachtwagens vol medicijnen naar Polen
gestuurd om de verarmde bevolking hulp te bieden.
Later werd deze hulp uitgebreid met het onderbren
gen van kinderen in de schoolvakantie bij gastge
zinnen in de regio. Na de val van het communisme
kwamen er via de Stichting ‘Een hart voor Polen’
uit Nijmegen voor het eerst een aantal Poolse kin
deren naar Nuenen. Ook in Geldrop, Son en Breu
gel, Helmond en Valkenswaard kwamen zulke ini
tiatieven van de grond. Eind 1992 werd in Nuenen
een eigen stichting in het leven geroepen die uitein
delijk alleen kinderen uit het dorpje Pilchowice
uitnodigde. De kinderen werden geselecteerd uit
gezinnen met een inkomen onder het bestaansmini
mum in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Jaarlijks werden
zo’n 15 kinderen voor meerdere weken bij de gast
gezinnen ondergebracht. In de 25 jaar dat de stich
ting deze opvang verzorgde hebben ruim 400 kin
deren hiervan gebruik kunnen maken. Ook zorgde
de stichting dat er in het Poolse dorpje projecten
van de grond kwamen voor de minst draagkrachti
gen. Vanaf 1953 kwamen er in Nuenen ook jaarlijks
honderden schoolkinderen uit de Amsterdamse
Jordaan vakantie vieren in en rond het parochiehuis
De Vank. Deze Jordaantjes, zoals ze in Nuenen
werden genoemd, kwamen met de bus uit Amster
dam en genoten duidelijk van alle activiteiten die
hier voor ze werden georganiseerd.
In de Heemkronyk van Heeze/Leende/wordt in een
vervolgartikel de bouwgeschiedenis van het Lief
desgesticht St. Nicasius uit 1881 beschreven. De
gebouwen zijn tijdens de oorlog voor korte tijd
gevorderd geweest door de Duitsers en na de nodi
ge verbouwingen door de gemeente Heeze aange
kocht om er het multifunctionele centrum D’n
Tovernest van te maken. Nadat het complex een
www.heemkundekringdevonder.nl

andere functie had gekregen is het verkocht aan een
wooncorporatie die er nu koop- en huurapparte
menten op het terrein bouwt. Verder staat Geldrop
centraal in dit nummer met een artikel over arche
ologisch onderzoek en de geschiedenis van het
kasteel. Andre Josiassen schreef er een boek over
onder de titel Kasteel Geldrop en zijn bewoners /
eigenaren van 1350 – 1972. Dit ter gelegenheid van
het 400-jarig bestaan van het trapgevelgebouw.
Het genealogisch tijdschrift voor Kempen- en
Peelland De Twee Kwartieren kondigt een lezing aan
op dinsdag 8 november over de voorgeschiedenis
van de mens van zo’n 6 tot 8 miljoen jaar geleden
tot de ontdekking van Amerika door Columbus,
door T. van Gestel. Verder een deel van de 480
brieven uit de briefwisseling tussen Chris Tonnet
sr., telg uit een militair geslacht en zijn (toekomsti
ge) vrouw Jkvr. Ernestine C.C.C. Coenen (Toos),
eind 19e eeuw. De brieven van Chris aan Toos
moesten heimelijk via een ander bij haar worden
bezorgd, daar haar ouders de luitenant niet de ge
schikte persoon voor hun dochter vonden. Jonk
heer Coenen, burgemeester van Zutphen, vond zo’n
luitenantje te min voor zijn dochter. In de laatste
brieven vraagt Chris zijn toekomstige schoonou
ders om de hand van hun dochter. Het antwoord
van de vader aan Chris: “Het is naar aanleiding van
Uw laatste schrijven dd 2 Maart jl, dat wij Uw
verzoek om de hand mijner dochter, in nadere
overweging hebben genomen. Het resultaat daar
van, hoop ik U in den loop dezer maand mede te
deelen, en verzoek U daarom nog eenige dagen
geduld te hebben. Intusschen kan ik U berichten,
dat in overleg met onze dochter, die eene verloving
zeer op prijs stelt, onze overwegingen niet ongunstig
zijn. Hoogachtend: UWEgestr Dwdienaar H.A.D.
Coenen.”
Eind goed, al goed. Op 23 september 1897 trouwen
Chris en Toos met pracht en praal.
D’n Tesnuzzik uit Beek en Donk bevat een artikel
over het leengoed Ter Bruggen dat gelegen was op
Heereind. Het is een uitgebreid artikel door Frans
Leenders en geillustreerd met mooie foto’s.
Het interessante artikel over de bijenteelt van zijn
vader Harrie, door Seraf Hamelijnck zal zeker
Gerard ten Thije deugd doen.
Heem Son en Breugel gaat verder met een artikel
over de restauratie van de kerktoren van Son en de
huizen in de Dommelstraat, dit keer de nummers

13 t/m 37.
Aa-Kroniek van Heemkundekring “De Baronie van
Cranendonck” staat voor het grootste deel in het
teken van de oorlogsslachtoffers uit de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog. Om na drie oorlogsverhalen
toch wat luchtiger te eindigen vertelt oud-onderwij
zeres Maria Bax-Kees in het artikel ‘Eens een juf,
altijd een juf!’ haar levensverhaal.
Tot slot het nummer van Helmonds Heem waarin
de Helmondse gemeentegrens wordt belicht. Voor
1968 is er nooit een wijziging van enige betekenis
geweest van deze grens. Hierna werden de dorpen
Stiphout, ’t Hout en Brouwhuis, alsmede enkele
buitengebieden, vaak onder protest van de inwo
ners van die dorpen, aan de stad toegevoegd. In het
artikel ‘Klodt van de Heiligen Geest' wordt beschre
ven hoe turf vanuit Bakel, Deurne e.o. bij de armen
in Helmond terecht kwam.
Al met al een rijke oogst aan interessante artikelen.
Jammer genoeg staan de artikelen niet integraal op
internet zoals dat bij onze De Vonder het geval is.
U zult er voor naar het Heemhuis moeten komen
om ze te lezen. Kan ook gezellig zijn!
Anneke Blankennagel
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Te voet dur Aasten deel 30
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
wat er bij kwam.
Jan Vaalman hâ mi Grard Janssen afgesproken, dè
't de bedoeling was um 's zondag over 'n week wir
nô Vorreldonk te kommen. Dè is prima, zi Graard,
dan vang ik ellie wel op in de Loverbosch. Ze zagen
Graarde van wijdte al stao en er werd mee durge
stapt, zo dè ze al gauw genog bij 't uitgangspunt
waren. Hier rechts woont Hannes Loomans mi
vrouw en zoon Karel, 'ne flinke ân komende snuiter.
(Toch is het mi Karel maar triest afgelopen. Als
dienstplichtig soldaat diende hij bij het 31e Regi
ment infanterie in Blerik-Venlo en hij werd tijdens
zijn groot verlof in de mobilisatie in 1939 opgeroe
pen. Hij was tijdens de Meidagen gestationeerd in
Alblasserdam en sneuvelde daar voor onze vrijheid.
Voor zover ons bekend is hij de enige Astenaar die
in de frontlinie sneuvelde. Hij ligt begraven op de
Militair begraafplaats de Grebbenberg).

Dan hebben we hier Willemke Berkers en familie.
('n Dochter van Willem troude met Hanneske van
Bree, 'n Brouwhuizenaar die op Voordeldonk zijn
geluk vond, zowel in de liefde als zakelijk, want hij
werd ook eigenaar-explotant van het "Fortuintje"
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en een klein fortuintje hield hij daar toch wel aan
over, dachten wij. Hij woont nog op Voordeldonk
en hoe ! An d'n overkant wônt de familie P. Smeets
en ook de fam. Verberne. (waarvan de zonen in de
Peel als in de Wilhelminastraat een nieuw bedrijf
stichten). Dan kommen we bij Thijs Swinkels. De
bedrijven zijn nie groot, mer mi wâ turfhandel
en wâ karwèèikes vur de burgerij halen ze 't wel, zi
Graard.

't Is 'n bijzunder goei buurt, want bij 't minste of
geringste ston ze elkaar de hand en wij, as joong
kèèrels, doen gèèr mee, dè sprèkt. (En dat is nu nog
zo, want Voordeldonk is nog een hechte gemeen
schap, getuigen o.a. de bloeiende buurtvereniging
en de naam E.M.M. van d'n doel).

We zallen zi Graard, via "de Hei" binnendur nô 't
Rinkveld goa. We kommen dan bij Ciske Royak
kers uit, (die iedereen kèènt âs "Ciske de Kittel").
Dur is 't wel Parochie Lijssel, mer geminte Aasten.
(Vlak na de bevrijding, ca. 10 Oktober 1944, is hier
'n vreselijk ongeluk, zeg maar een ramp, gebeurd.
Van gemeentewege moest het achter gebleven
oorlogstuig in de staatsbossen door ambtenaren
van de buitendienst worden verzameld. Het betrof
over het algemeen vrij onschuldige dingen, maar
voor leken is en blijft onbekend oorlogstuig altijd
gevaarlijk. Toch werd men steeds vrijer met het
verzamelen, totdat in het bijzijn van nogal wat be
www.heemkundekringdevonder.nl

langstellende zich het drama voltrok. Plotseling een
geweldige ontploffing. Er waren direct acht doden
te betreuren, terwijl later in het ziekenhuis nog twee
slachtoffers stierven. De ramp was het gesprek van
de dag. Mede door het oorlogsgeweld rondom (het
front was nog maanden vlakbij) en vele Astenaren
die hiervan het slachtoffer werden, was er telkens
ander "oorlogsnieuws" en op het laatst wist men niet
meer wat er nu nog nieuws was.
De Tweede Wereldoorlog eiste in de gemeente
Asten meer dan 1 pro
cent van de bevol
king). Na dit en andere
oorlogsdrama's, die we
nooit zullen vergeten,
gaan we Graard Jans
sen en zijn
gezelschap weer volgen. 't Voetpad nô "de Hei" was
nog enigzins begaanbaar, mer de karresporen
waren zo diep, dè gè oew eigen er in kon verstoppen
âs d'n oppasser oew op de hielen zat, zi Pirke. Daar
wonen in volgorde, zi Graard, de familie's Kobus
Boerenkamp, man en vrouw mi zes keinder, Tinus
Smits, wôr dè pèèijke hin gi, en Piet Lintermans.
(Diens Zoon werd oppasser, die langs de Meijelse
weg in Heusden woonde en daar 'n boerderij en café
had). Dan komen we bij de weduwe Boerenkamp
en zoon Willem, die als vrijgezel nog bij moeder
thuis is. Dan ân d'n andere kant Piet Joosten. Het
spreekt vanzelf dat Graard van deze familie's, die
aan het uiterste van de bewoond wereld woonden,
veel bijzonderheden wist, maar die werden verteld
in 't Fortuintje, want ze wilden Piet Lintermans, die
'n café had met 'n omzet van 30 liter per jaar, niet
"dreug zetten". Er was zoas gewoonlijk, wir volk
genog in 't Fortuintje, mer Graard Janssen wist 't
zo te riggelen dè ons gezelschap toch bij mekaar kon
zitten. Nô dè er enkele rondje's waren geweest,
kwamen de tongen los. Iedereen wou het woord
hebben, mer Graard Janssen en Jan Vaalman
kwamen er vurlopig nie ân te pas, want Pirke riep
um "Silaans" en dan
moet iedereen zwie
gen. Dè gebeurde
ôk. Mannen zi Pirke,
ik ben vurrige keer
dur dè Broren Grard
je toch wel in m'n eer
gerâkt, hier in ons
eigen Fortuintje en dan nog dur 'n Leijssels menne
ke. Nie dè z'n verhaal nie goe genog was, dè nie, mer

van die echte verhalen hebben wij er hier ôk zat. 't
Is jommer, dè Grardje er naw nie is, want dan zou
ie nog ààrig opkieken. Zoas altijd vroeg Jan Vaal
man um biezundere stilte en krig Pirke 'n ândachtig
geheur. 't Gi over Driekoom en Tante Hanne. Ge
trouwd, mer gin keinder. 't Was naoste familie van
ons, dus 'n suikerömke en tante, hoewel tante
Hanne mer 'n halfzeuster van ons moeder was, mer
wel 200 honderd pond zwaor ! Ze leefde samen
stillekes hin, en wôr ze mer op konden bezuinigen,
dèèijen ze dè ôk. Mi de hennen op stok en er mi op,
dè spaarde van alle kanten uit volgens tante Hanne,
en ze mâkte ôk schôn laang nààchten in de winter
dag. Nô d'n aovondkòòst volgde altijd 't rozenhoed
je en tante Hanne bad altijd veur. Um dè ze toch
tijd genog hân, werd er de litanie van alle heiligen

(ze werden allemaol ângeroepen) mer bij gedaon en
daor nao ging 't dan te bed. Gewoonlijk waren ze
dan gauw genog in diepe rust, mer dien aovond
konden ze de slaop mer nie vatten. Mer zoas overal
mi, wist tante Hanne de oplossing. Witte wâ Driek,
zi ze, we zallen nog 'n paar tientjes bidden, dè is
nooit verloren, is mij geleerd. Gift m'nne rozenkrans
mer 's ân. Hij hangt daor um 't kruisbild. Driek, die
net wâ wèèrm begon te worren, hâ nie veul zin um
op blote voeten dur d'n herd te lopen um de rozen
krans te halen. Mer hij hâ 'n oplossing. Vur goei
begrip zi Pirke, moete weten, dè Driekoom, in te
genstelling tot tante Hanne, mer 'n mager, schraol
menneke was. As gè goe kéékt, konde gè dur z'nne
kiel z'n ribben tellen. Ik zal m'n eigen um drèèijen
en dan telde gè die twee tientjes mer af vanaf de
knoken van minne reug, dè gi goe. Zo gè zi zo ge
daon. En hoewel tante Hanne nogal kààuw haand
hâ, zi Driekoom later, nam ik dè mer op de koop
toe. Blijkbaar hâ tante Hanne 't tellen goe bijge
hààuwen, want ze kwamen er nog twee te kort. Dè
is niet erg, zi Driekoom, âs gè de medaille dan mer
kust. Ik heb uit Driekoom z'n verhaal begrepen, zi
Pirke, dè tante Hanne dè gedao hi, want Driekoom
hè gezi, dè ze dan dezelfde verdienste hâ en nog meer
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aflaot. 't Was ons ôk bekèènt, ging Pirke weiter, dè
Tante Hanne de intentie hâ um te bidden vur 'ne
zaligen dood, vur ons allebei. En of er dè naw iets
mi te maken hi of nie, zi Pirke, mer ze zijn wel hil
kort nao elkaar gestörven in de leeftijd van hon
derdzeuventig jaor, samen dan. En de pastoor, dè
moet ik zeggen, hâ alles goe geriggeld. 'n Uitvaart
mis mi drie Hirren, mi zang en ôk de bidprentjes
waren bijzonder, want d'r stond op, Zi hebben een
heel gelukkig huwelijks leven gehad, in soberheid
geleefd en ze zijn zeker een gelukzalige dood gestor
ven. En men mag toch niet klagen, as ge altijd ge
zond bèènt geweest en honderd en zeuventig jaor
wordt, samen dan, zi Pirke. Mer 't aparte in dit
verhaal is, dè ze na een kort ziekbed in twee dagen
afscheid van dit aardse leven genomen hebben. Wâ
kon die pastoor dè mooi zeggen. Daor ben ik jaloers
op, zi Pirke. De pastoor was ze de lèèsten tijd veul
kommen bezuuken en 't een en aander riggelen. Mer
ja, dè is z'n vak ôk niewaor ? Iemand vroeg of er vur
de familie nog iets te èrven was geweest. Buiten wâ
huisraod en klerazie, niks, zi Pirke, en dè viel ons
wel tegen. Mer wôr nie is, verliest zelfs de keizer z'n
rèècht, of nie soms? Dôr waren ze het allemaol over
ins en toen Graard Janssen 'n rondje gaf waren ze
't daor allemaol mi ins! Graard hâ ôk nog wâ aan
dere toelichtingen over de bewoners van de Hei en
de streek. Daor ààchter liggen nog honderden
hectaren op ontginning te wààchten en al zijn 't dan
mer klèèn bedrijfkes, van de Boerenkampsen, de
Lintermansen, de Joostens en andere 't is mi hard
werken goeie grond geworren en ik zie er van
kommen, dè daor achter "de Hei" alles ontgonnen
wordt. (Dat Graard een goei visie had in deze, is
gebleken. Mogelijk gaan we daar straks nog eens
kijken, met onze "Bustour dur Aasten").
Zô as ik zi, zijn
't mer klèèn be
drijfkes, zi Gr
aard. Kobus B
oerenkamps, 1
½ ha, en daor
op kan ie vur
z'n huishààu
wen van acht
man de kòst me
verdienen. Dur um werkt ie losvast bij de boeren en
in de winterdag in de staatsbossen en wordt dan dur
"'t Gruun menneke" gekontroleerd. De zoon van
Piet Lintermans is oppasser en hi wèèrk zat, want
daor is van alles veul, zowel wild as streupers. Bij
de weduwe Boerenkamps is zoon Willem, as vrijge
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zel, nog in huis en hij sti overal bekèènd, as de
"BarakKoning". Op ieder concours kumt Willem
barakken en ze zien um gèèr kommen, want hij li
nie gèèr nir as ie nie bovenân sti. As Willem kumt
is 't concours bij vurbaat geslaagd. Barak is 'n zuiver
gelukspel, zi Graard, di in tegenstelling tot biljarten,
schieten en zo. (Van de familie's Boerenkamps,
Lintermans en Joosten woont er nu niemand meer.
Wel werd er in de dertiger jaren door Giel Houben
een nieuwe boerderij gebouwd, en werd er later naar
olie geboord, met weinig sucses overigens, want 'n
ja knikker is er nooit gekomen.
Die hebben we
in Aasten genog,
werd er toen
gezegd. In de
jaren twintig
werd er achter
de Hei dur par
ticulieren met
ontginning be
gonnen. Er wa
ren er bij, die
100 hectaren k
ochten. Omdat
dit voor vele in
teressant zal zijn,
zullen we het
daar in ons vol
gende verhaal
over hebben.
Met inlichtin
gen uit be
trouwbare bron,
zoals altijd.
't Was inmid
dels tijd geworren um op te stappen en Jan Vaalman
zou Graard Janssen intijds kommen vertellen,
wanneer ze gèèr de volgende (lèèste) voettocht dur
Voordeldonk en umgeving zouden maken, zo werd
afgesproken en daor was iedereen mi ak
koord."Hauwdoe, Graard, riep Pirke, we gaon nô
moeders".
Wordt vervolgd.
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DE NIET-GESTELDE KWISVRAAG 2
Ken uw heem [1]
Van Asten naar Venlo
De eerste kwisvraag ging over een richtingwijzer
aan de N-279 die gemotoriseerd verkeer de weg wijst
via de A-67 naar Venlo. N-279, A-67. Het zijn
moderne toponiemen of wegnamen die weinig tot
de verbeelding spreken, maar we weten wel wat er
mee bedoeld wordt. Met name de A-67 is er op
gericht om snel van A naar B te komen. Van Asten
bereik je Venlo via de A-67 in goed een half uur.
Tenminste als je geen last hebt van een file. In
vroeger tijden was dat wel anders. De A-67 is als
E-3 pas in de tweede helft van de vorige eeuw aan
gelegd. Tot die tijd ging het over dorps- en provin
ciale wegen naar Venlo. En vóór de 20ste eeuw vaak
over onverharde wegen en om de Peel heen; te voet,
te paard of met de paardenkar of koets. In plaats
van in kilometers stond op richtingwijzers de tijds
duur in ‘uren gaans’ aangegeven en dat was van
Asten naar Venlo meerdere uren. Een voordeel was
wel dat dat vroegere reizen een socialer onderne
ming was dan nu. Via de A-67 kom je nu door geen
enkele bewoonde dorpskern en de werkers op het
omringende land en wandelaars of fietsers raas je
voorbij zonder herkenning. Vroeger ging het van
dorp door dorp naar Venlo. Van Asten via Voor
deldonk, Rinkveld en Leensel naar Liessel. Dat zijn
nog eens toponiemen. Dan door de hoge doorgang
tussen de Liesselse Peel en de Astense Peel via
Neerkant en Moostdijk naar Meijel. Vervolgens
oostwaarts via Beringe, Maasbree en Blerick kwam
je dan in Venlo aan. Onderweg kon je van alles
meemaken, ontmoette je bekenden waar je even
aanlegde, een praatje mee maakte of die je simpel
groette. In elk dorp was wel een reparatieplaats voor
een haperend karrewiel, een smid voor een nieuw
hoefijzer voor het paard en enkele cafés of herber
gen.

Ook Asten had een ‘Keulse Kar’, op Voordeldonk
(zie foto). Helaas is de monumentale boerderij in
1964 door brand verwoest en helemaal verdwenen.
Op de huisplaats is het viaduct van de N-279 over
Voordeldonk gekomen.
Vraag: Is de ‘Keulse Kar’ op Voordelonk helemaal
verdwenen of is er nog iets zichtbaars van het monu
ment over en zo ja, wat is dat?

De Keulse Kar voor 1964 op Voordeldonk. Foto
graaf: Christ Warnar.
Oplossingen kunnen voor 15 januari 2017 worden
ingestuurd via h.laarschot@planet.nl of via de
brievenbus van het Heemhuis (t.a.v. Hans van de
Laarschot).
(Het strekt tot meerdere eer en glorie als er naast
het antwoord op de vraag meer informatie wordt
gegeven of een anekdote wordt verteld over de
‘Keulse Kar’ in Asten.)

Oplossing kwisvraag 1
Er zijn helaas voor of na de sluiting van de inzend
Kwisvraag 2
termijn geen goede oplossingen binnengekomen.
Daarom blijft kwisvraag 1 nog staan en is het nog
Bij zo’n herberg kon de reiziger wat eten en wat steeds mogelijk om een oplossing in te sturen.
(meer) drinken en als het laat was geworden ook
overnachten. Dat kwam voor het paard goed uit,
want onderwijl kon dat rusten en ook water drinken [1] Zie voor de bedoeling van deze artikelenreeks en
en haver happen. Asten lag aan een route naar de eerste kwisvraag De Vonder 2016 Jaargang 22
Keulen. Allerlei herbergen aan die route hadden een nr. 3 p. 15.
uithangbord met daarop de naam ‘Keulse Kar’.
17

OUD GOUD.
Brandbrief.
Dat misdaad niet loont daar kwam Hendrik Hui
bert Mennen achter toen hij in oktober 1803 een
brandbrief schreef aan de kinderen van Antonie
Leenen op Voordeldonk. Hier volgt het verslag en
proces.
R 131 folio 53 vo 30-10-1803
“Alegonda Anthonii Leenen, jonge dogter op
Voordeldonk”, verklaart ter requisitie van Theodo
rus Sengers, Schout civiel – dat zij in haar huis, op
dinsdag, 25 oktober l.l., in de middag, komende in
de kleine kamer, naast de straat liggende, op de
vloer, onder het glasraam, dicht bij het “gootgat”
hetwelk buiten op straat uitkomt en toen open was,
een brief heeft gevonden met het opschrift “Aan de
kinderen van Antonie Leenen, koopman, aan
Voordeldonk tot Asten”. En zijnde van de volgende
inhoud: “U moet mij besorgen 30 gulden aan de
brug in Ommel of tussen Ommel en Keskesboom
tegen de leen van de brug naast het Broek op de
kant naast Ommel in dat kuijlken hetgene gij daar
sult vinden vast teegen de brug aan omtrent een
vuijst groot daar moet gij het met een buul instoppe
en die toe binde met het gelt instoppe, en soo gij dit
bekent of kenbaar maakt aan Geestelijke of Wer
delijke of ijmant of soo gij het gelt niet brengt sal U
huijs in de brant worden gesteeken. Het is U met
een eet geswore daerom maekt hier staet op. En
indien gij het gelt niet besorgt dat in stilte dat U
huijs sal in de brant worde gestookt. Voldoet aen
dit versoek of het sal kwalijk afloopen of ik geef U
de duijvel, lijf en siel. Het is genoeg gewaarschouwt
het gelt moet gij brengen op Simon en Judasdag,is
den 28e october 1803 en al ist dat ’t gelt 3 of 4
weeken blijft liggen U moet het maer laate ligge het
sal in kort of lang wel eens gehalt worden.Maar geen
wagten houden of laeten houden of de duijvel sal U
haelen want dan sweer ik U een kwaat eijnt”.Dat
zij, comparante, de brief gelezen hebbende in de
lessenaar heeft opgesloten en dan haar broeder,
Pieter, tegen den avond thuis kwam aan wie zij de
brief ter hand heeft gesteld. Zij bevestigd een en
ander onder eede.
R 131 folio 54vo 30-10-1803
Pieter Leenen verklaart, dat hij op 25 oct. l.l., ’s-
Avonds thuiskomende, van zijn zuster, Allegonda,
bij hem inwonende, een brief ontvangen heeft. (…)
Dat hij, comparant, de brief gelezen hebbende heeft
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weggelegd tot de volgende dag, wanneer zijn broe
der, Hendrikus, thuis kwam “om raad” te houden,
zoals hij ook gedaan heeft.
Op donderdag, 27 oct. l.l., is Dirk, zijn broeder,
gegaan naar de pastoor om raad te vragen. Op welke
tijd de schout, requirant in deze, absent was. Dat
hij, comparant, op die dag, tegen de avond, met de
schout had “overleijdt” om op de bestemde plaats
enig geld neer te leggen en daar, door een of andere
de wacht te houden. Doch voor het neerleggen, het
geld een merkteken te geven, zoals gedaan is. “Dat
hij comparant, op vrijdag, 28 dito, zijnde St.-Simon
en Judasdag, onder de laatste mis, des voormiddag,
in een papieren buijl heeft gestoken. Drie franse
kronen en een halven kroon met nog twee dubbel
tjes, welke hele en halve kronen tevoren door Wil
helmus Verberne gemerkt waren, aan de linkersijde
van de kroon met een verkeerde C of dusdanig
merk, beneffens van onder, boven en van ter sijde
de letter A, onder de laurieren met twe stippels of
putten. Hebbende alle drie der heele kroonen onder
de lelien de letter A en de halve kroon de letter P,
(…) De buijl is door hem, comparant, in het kuijltje
bij de brug, sooals in de brief omschreven, gelegt en
dit toegedekt met een roske of sootje. Comparant
is toen over Ommel naer huijs gegaen. Willem
Verberne bevestigd e.e.a.
En verklaarde de comparanten te samen, dat bij het
passeren dezes, de hen getoonde drie hele een halve
kroon, dezelfde te zijn als de door de tweede com
parant gemerkte en door de eerste comparant op de
voorschreven plaats gelegd zijn.
R 131 folio 51 vo 30-10-1803
Arnoldus Zeegers en Dirk Thielen. Zij verklaren ter
requisitie van Theodorus Sengers, schout-civiel, dat
zij “op gisteren, 29 oct.1803 de wagt hebben gehou
den, omtrent de brug, over de Loop, tussen Asten
en Ommel, komende uijt de Swartbroeken en vlie
tende naer het Ommelsche Broek, sijnde deselve
brug waervan in de brandbrief met adres aan de
kinderen Antonie Leenen, koopman, aan de Voor
deldonk, geschreven, mentie wort gemaekt en al
waer 30 gulden mocht worden besorgt. Dat op die
dag des morgens op 9 a 10 uur, over die brug is
gekomen, Hendrik Huijbert Mennen, gaande naar
Ommel. Dat dese na de middag, tussen 1 a 2 uur
weer terug gekomen is, gaande eerst over de brug
naar het dorp heen. Zettende zijn rijssak aldaer neer
en gaende of stappende over de sloot langs den dijk
in het velt van den eerste comparant alwaer de
jongens koeijen hoeden, en sprekende of pratende
met die jongens, een korte tijd,weer terug komende
www.heemkundekringdevonder.nl

en gaande over de brug naar Ommel heen. Latende
zijn rijssak staan aan de andere sijde, waerop de
jongens tegen hem riepen, gij gaet verdoolt.De
comparanten hebben duidelijk gezien dat Hendrik
Huijbert Mennen, op die plaats, in de brandbrief
omschreven “alwaer het gelt in een kuijlken leggen
moest, gedeeltelijk gelegt was, op sijn knieen is
neergeseten en naer een weinig vertoevens weder
opgestaen sijnde alsoo sijn weg na het dorp heen op
vervolgt heeft. Sij comparanten sijn toen terstond
gegaen naer de brug ter plaetse waer het gelt neer
gelegt was, en hebben bevonden dat het kuijlken
leeg was en het gelt weg. Vervolgens sijn sij weg
gegaen naer het dorp om aan de schout daervan
kennis te geven, doch onderweg aen de Keskens
boom, waervan in de brandbrief sprake is hebben
vinden sitten Hendrik Huijbert Mennen, hebbende
een buijltje in de hand en eenige stukken van gespen
soo als sij comparanten vermenen” Zij verklaren
een en ander onder eede.
R 131 folio 56 30-10-1803
Gisterenavond omtrent tien uur is voor ons schepe
nen opgeleijt Hendrik Huijbert Mennen, door ons
gevisiteert op requisitie van Theodorus Sengers,
schout-civiel en wij hebben gezien dat “in sijn
rocksak onder andere is gevonden en daeruijt ge
haalt een buijltje, waar in waeren, drie francshe
kroonen, alle drie gemerkt door Wilhelmus Verber
ne ( sooals verklaert en die selve aen den schout en
Pieter Leenen, alhier, alsdoen betoont heeft”)be
schrijving van de merktekens. “ In het buijltje sijn
noch bevonden, 4 dubbeltjes, een sesthalf en 46
duijten,enige stukken gespen en een briefje geschre
ven met de ons seer welbekende hand van Pieter
Leenen, den navolgende inhoud”-Ik heb u edele
verstaen en om u edele uijt den nood te helpen heb
ik mij afgeparst van mijn nootdruft daerom bid en
smeek ik om hier tog ten vollen mede kontent te
weesen en bedaert u gemoet van vraak te neemen,
spreekt liever iemant met fatsoen, wat kon ik het
helpen uwen evenmensch te sien dompelen, stelt u
vertrouwen liever op de almogende God die nie
mant in de nooden sal laeten, ik twijfel dan geensints
of u sult ten vollen consent sijn. – staet te weeten
dat den halven kroon, door Hendrik Mennen, ten
huijse van Lambert Michiels, winkelier en herber
gier, uijtgegeven sijnde, door den schout is terug
gehaald en aen ons vertoont is geworden.
R 131 folio 60 08-11-1803
Helena Maria van den Mortel, gehuwd met Marti
nus Jansen, Maria Ceelen, jonge dochter, wonende
als dienstmeid bij Martinus Jansen en Francijna

Verlijsdonk, gehuwd met Hendrik van Exel, verkla
ren :
Francina Verlijsdonk: “ Dat sij op woensdag 26
october 1803 na de middag, gekomen is ten huijse
van Martinus Jansen, molenaar, broodbakker en
herbergier, teneijnde een brood te kopen. Dat toen
ook gekomen is Hendrik Huijbert Mennen welke
een glas jenever heeft geordonneert hetwelke hem
door Maria Ceelen, dienstmeid van Martinus, is
gegeven en welk glas jenever hij, Hendrik Mennen,
aan haar, comparante een en andermael heeft
toegebracht en dat sij toen naer huijs is gegaan”
Maria Ceelen: “Dat op voormelte dag ten huijse van
Martinus Jansen, haer baas, is gekomen, Hendrik
Huijbert Mennen, vragende om een glas jenever,
hetwelk hij de huijsvrouw van Hendrik van Exel
eeen en andermael hadde toegebragt. Hebbende hij
Hendrik Mennen, na alvorens het eerste glas jenever
uijtgedronken te hebben hetselve nog tot drie rijsen
opnieuws geordonneert en ook van haer ontvangen
te hebben. Dat Hendrik Mennen toen is weggegaen,
na aen hen gezegd te hebben dat hij vrijdag of za
terdag veel dacht te verdienen en dan soude komen
betaelen.
Helena Maria van de Mortel en Maria Ceelen: “
Dat, op zaterdag, 29 october 1803,na de middag,
tussen 3 en 4 uur, bij hen gekomen is, Hendrik
Mennen commandeerende een half pintje bier en
hebbende een buijltje met gelt, zeggende dat hij een
goede dag had gehad, dat hij veel verdient had en
vallende uijt het buijltje enig gelt en stukken van
gespen, sij hebben onder het gelt duijdelijk een
franse kroon gesien niet wetende of er nog meer
kronen waeren. Allen bevestigen dit onder eede.
R 131 folio 61 vo 08-11-1803
Wij leden en secretaris van het gemeente bestuur
van Asten, verklaren dat ons het handschrift van
Hendrik Huijbert Mennen zeer wel bekend is en dat
wij dit, na vergelijking met de brandbrief aan de
kinderen Antonii Leenen. Dat zij deze brandbrief
houden en erkennen als geschreven zijnde door
Hendrik Huijbert Mennen.

Fotografen
Foto voorpagina: Maria van Neerven
Foto achterpagina: Maria van Neerven
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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
Hotel CENTRAAL, Wilheminaplein 3, 5711 EK 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
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
Makelaardij Strijbosch , Hofstraat 24, 5721 BB Asten
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten
H.v.d.Vijver, Vinkenweg 7, 5752 RA Deurne-Walsberg
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

