DE VONDER

2017 Jaargang 23 nr. 2

VAN HET BESTUUR
JUNI 2017
Zoals gebruikelijk 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:
Paul Gianotten en Frans Hikspoors uit Someren
Nard Hoefnagels uit Asten
Marjan Groeneveld uit Lierop
In memoriam
Op 11 april overleed ons lid Miet van Eijk op de
leeftijd van 84 jaar. Wij wensen haar broers en
zussen en de overige familieleden veel sterkte toe.
Op 28 april overleed een ander lid van De Vonder,
Piet van Diepenbeek, op de leeftijd van 90 jaar. Piet
was jarenlang actief als lid van de werkgroep topo
niemen. Wij wensen zijn partner Truus en de kin
deren eveneens veel sterkte toe.
Onderscheiding Harry Leenen
De afgelopen jaren werden diverse actieve leden van
onze vereniging koninklijk onderscheiden. Dit jaar
viel die eer te beurt aan Harry Leenen, lid van de
werkgroep oud schrift. We feliciteren Harry met
zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nas
sau.
Terugblik jaarvergadering
Op 5 april vond onze jaarvergadering plaats,
waarin het bestuur de definitieve cijfers over 2015
en 2016 presenteerde. De vergadering verleende de
interim-penningmeester en daarmee het bestuur
décharge voor het gevoerde financiële beleid over
de bewogen jaren 2015 en 2016. Ook werd een
kascontrolecommissie voor 2017 ingesteld. De be
groting 2017 werd eveneens goedgekeurd.
Het bestuur nam afscheid van Martien Aarts, die
na twee periodes niet herkiesbaar was en bedankte
hem voor zijn bijdrage in de afgelopen zes jaar.
Harrie Wijnen, die na zijn aftreden in 2016 nog
enkele taken die normaal bij het secretariaat horen
verrichtte, werd ook bedankt voor zijn extra werk
zaamheden. Harrie blijft nog wel de bodediensten
en de ledenadministratie doen.
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Aan het einde van het formele gedeelte van de
vergadering werden drie van onze leden beloond
met de ‘penning van verdienste’ van heemkunde
kring De Vonder. Dit betrof Harrie Wijnen, Leo
Groels (noodgedwongen gestopt als huismeester)
en Theo Knoops (technicus en webmaster).
Na de pauze konden de aanwezigen genieten van
een interessante lezing van Hans van de Laarschot
over de Peel.
Overige zaken
Zoals bekend heeft de fotowerkgroep vorig jaar het
digitaliseren en beschrijven van het fotoarchief van
de gemeente Someren definitief afgerond en is bij
die gelegenheid een fototentoonstelling ingericht op
het gemeentehuis. Nu wacht de volgende klus, het
digitaliseren en beschrijven van het archief van de
gemeente Asten. Over de aanpak hiervan is vorige
maand overeenstemming bereikt tussen onze
heemkundekring, het RHC en de gemeente Asten.
Inmiddels is men met het werk begonnen.
Activiteiten komende periode
De “grote” excursie gaat op zaterdag 17 juni naar
Dordrecht en dus niet naar Geertruidenberg. Het
belooft weer een interessante excursie te worden. Al
onze leden ontvangen binnenkort een uitnodiging
om deel te nemen aan deze dagexcursie, die volgens
traditie afgesloten zal worden met een etentje bij de
Platte Vonder.
Intussen heeft de werkgroep jaarprogramma het
programma voor de periode september 2017- juni
2018 bijna rond. De eerste lezing zal plaatsvinden
op woensdag 20 september. Meer hierover in het
volgende nummer.
Namens het bestuur,
Jan van de Rijdt
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DE VONDER
Van de redactie
Voor U ligt de zomereditie van De Vonder. We
kunnen ons gelukkig prijzen dat we weer een vol
blad met interessante artikelen voor U hebben
kunnen samenstellen.
We vervolgen onze tocht door Asten, die jammer
genoeg bijna op zijn einde loopt. Ook vervolgen wij
het verhaal van Jan van Stratum over zijn beleve
nissen in de oorlog. Jacques van der Velden laat ons
kennismaken met het werk van kaartenmaker
Hendrik Verhees en verder hebben we weer een
kijkje genomen over de grens van onze dorpen. Wij
wensen U een fijne zomer met mooi weer en veel
tijd om te lezen. Veel leesplezier!
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KAARTENMAKER HENDRIK
VERHEES AAN HET WERK
door Jacques van der Velden

Someren werd in 1678 administratief opgesplitst in
Slieven en (Einder) Schoot. Dit verhaal poogt meer
betekenis te geven aan een viertal Slievense namen
die Hendrik Verhees op de kaart heeft gezet.
Slieve, Vladraken, Edenburg en Witvrouwenberg
Zo zette landmeter/cartograaf Hendrik Verhees

deze namen op de kaart. Hij heeft de meeste tijd van
zijn leven in Boxtel doorgebracht [1744-1813], waar
het monument De Maat der Dingen [Passer] ter ere
van hem is opgericht.

Veel namen op oude kaarten hebben afwijkende
schrijfwijzen, omdat ze door mensen van buitenaf
opgetekend werden. Op de kadasterkaart van So
meren [1832] bijvoorbeeld werd ‘den Eelenburg’ >
‘de Neelenburg’, vergelijkbaar met de familienaam
Notten, ontstaan uit ‘Jan Otten’. Het gevolg van
versmelting aan het eropvolgende woord.
– Fietsen door Slieven
De Slievenstraat [eerder Slievensche straat] liep
vroeger vanaf het Speelheuvelplein [Kleine Speel
heuvel] richting Slieven. Nu is het een zijstraat van
de Avennelaan. Vanaf Slieven gaat deze straat
verder naar Vlerken om te eindigen bij het Lierops
brugje over de Kleine Aa. Aan deze zijrivier van de
Aa lag de watermolen van Vlerken. Oostelijk van
de Slievenstraat loopt de Kerkweg. Deze weg loopt
vanaf Slieven richting de oude Lambertus kerk.
Halverwege slaat een zijstraat linksaf naar het
oosten, dat is de Elenburgweg. Hieraan heeft de
Elenborch gelegen. Deze weg komt uit op de Va
rendonkweg. Op de kaart van Hendrik Verhees
[1794] staan onder elkaar de namen: Slieve, Vladra
ken, Edenburg en Witvrouwenberg. Omdat deze
namen zo dicht bij elkaar liggen heb ik er één verhaal
van gemaakt.
Slieve
Winterse taferelen zoals sleedje rijden, schaatsen of
slibberen op een ven? Dramatische verhalen over

mensen die verdrinken of vast komen te zitten met
een kar vol hooi? Allemaal beelden bij een glad/glib
berig ven. Jammer dat we waarschijnlijk nooit precies
zullen weten waarom dit ven precies zo genoemd werd.
Met ‘glibberig ven’ zullen we het nu moeten doen.
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Hendrik zet Slieven op de kaart zonder eind-n. In
de uitspraak van toen heeft hij niet herkent dat het
om een samenstelling ging. Bij de oudste schrijfwij
zen valt dat meteen op. De eerste vermeldingen van
Slieven treffen we aan in het cijnsboek van de hertog
van Brabant. Vanaf [1340] worden daarin personen
genoemd die de geografische aanduiding Sliedevenne,
Slideven, Sclideven en Sliven bevatten. Als zelfstan
dig toponiem Slijven [1386] komt deze naam voor
het eerst voor in een oorkonde van de Priorij van
Postel. Het element Slie- in Slieven lijkt op het
eerste gezicht perfect te matchen met Sliedrecht. Er
is echter één verschil, de oudste vormen van Slie- in
Sliedrecht eindigen niet op ‘de’. Het verlies van deze
‘de’ in Sliedevenne is een natuurlijk proces in de
geschiedenis van het Nederlands geweest. Neem
bijvoorbeeld de woorden lade, spade en slede die nu
als la, spa en slee te boek staan. Bij Sliedevenne
moeten we denk ik uitgaan van sl de, uitspraak
lange /i/. Het Oudnederlands kent het werkwoord
sliden met modern lemma slijden dat ‘glijden,
uitglijden’ betekent. Het woord is weinig verbreid
geweest in de Duitse talen, maar het bestaan ervan
in het Nederlands blijkt uit de afleiding ‘slede, slee’.
Sliden is alleen in het Nederrijns opgetekend.
Taalkundigen denken dat dit woord een uitbreiding
is van een vóór-Germaanse wortel *(s)lei- ‘smeren,
kleven’. Het gaat om een groep van woorden die
met verschillende uitbreidingen zijn gevormd uit
*(s)lei-. De (s) aan het begin is een zogenaamde s-
mobile, die in sommige talen of woorden afwezig is.
Binnen de Germaanse talen moeten we uitgaan van
de basis sl - ‘glad zijn’. In het Nederlands zijn
daaruit woorden ontstaan zoals: slijk, slib, slijm,
lijm en leem. Een Duits voorbeeld is Schleie dat
correspondeert met het Nederlandse slij ‘zeelt’ dat
in wezen een ‘slijmerige vis’ is. Ook het Duitse
werkwoord schleifen ‘slijpen, glijden’ en de Neder
landse woorden slepen, slippen behoren tot deze
woordgroep. Taalkundigen bij onze buren denken
dat de plaatsnamen Sleidinge in Vlaanderen en
Schleiden in Duitsland verklaart moeten worden
met ‘glibberige plaats’. Slieven wordt echter bij ons
meestal verklaart met ‘slijkven’, wat volgens mij niet
helemaal correct is. Slijk is gevormd uit *slei-g en
sliede uit *slei-dh. Dat zijn twee verschillende uit
breidingen van *slei-. Slijk kwam in Someren ook
wel voor, getuige [1538] hout staande aen gheen
Schoet in de Slijckstraet. Deze Slijkstraat heeft in
(einder)Schoot gelegen en heeft daarom geen direct
verband met Slieven. Ik denk dat we Slieven over
eenkomstig onze buren moeten verklaren met

‘glibberig ven’. De woordgeschiedenis van Slie- in
Slieven is nauwkeurig vast te stellen, maar de ont
wikkeling van de betekenis daarentegen is minder
gemakkelijk te doorgronden. Uit de vorm van het
woord blijkt de betekenis indicatie glad/glibberig.
Daarom houd ik het bij Slieven ‘glibberig ven’.
Vladraken

In het gebied Vlierden, Lierop (Vladderakker) en
Someren (Vladeracken) rond de rivierdalen Oude Aa
en de samenloop van de Kleine Aa en de Aa is de ‘vlier’
tot gebiedsnaam verheven. De gewone soort gedijt in
bossen, duinen en rivierdalen op droge tot vochtige
bodems. Middeleeuwse ontginningshoeven hebben
voorspoed gebracht in dit lager gelegen gebied.
Hendrik heeft de onbeklemtoonde ‘e’ tussen de ‘d’
en de ‘r’ niet opgemerkt en schrijft daarom Vladra
ken. Het archeologisch samenwerkingsverband
gewest Helmond en omgeving [SAS], geeft een ge
zamenlijk beeld van Slieven en Vlerken: “Deze
buurtschappen zijn te herleiden tot hoeven uit de
Volle en Late Middeleeuwen. Slieven was een
drassig gebied tussen de Kleine Aa en de Aa, dat in
de 12de of 13de eeuw werd ontgonnen. De naam
verwijst naar de aanwezigheid van een ven. De naam
Vlerken komt voor het eerst voor in 1350 als
Vladeracken (Vladderakker), hetgeen de aandui
ding kan zijn van een moerassig weiland. Ook an
dere gehuchten, zoals Achterbroek en Groenstraat,
refereren aan laatmiddeleeuwse ontginningen van
relatief laaggelegen land.”. Zo zijn in Drente en
Overijssel ook veldnamen zoals vledder, vleder,
vleer en vlier gebruikelijk. Ze verwijzen daar naar
moeras- en veengrond. De oudste vermeldingen van
dit toponiem in de cijnskring Helmond vóór 1500
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zijn [1328] vledderakker (Lierop) en [1381] in loco
dicto vladeracken (Someren). Vlier ‘plant van het

het ook beschouwd worden als een ‘woonplaats in
een vochtig gebied’.

geslacht Sambucus’ in het
Oudnederlands fliethar
maakt deel uit van het
Oost-Vlaamse toponiem
Vlierzele: [639] Fliteritsa
le (met collectief achter
voegsel -it), [864] Flither
sala. In het Middelneder
lands is vlieder bekend
van hetzelfde toponiem
[13e eeuw] Vliederzele en
van het zelfstandig woord [1351] ‘Sambucus . . . dats
vlieder’. Verder [15e eeuw] vlier in dat march van
den vlieren ‘het binnenste van de vlier’. Vlier is dus
door wegval van de -d- ontstaan uit fliethar > flither
> vlieder > vlier. Een algemeen verschijnsel dat we
eerder bij sliedevenne > slieven en andere Neder
landstalige woorden gezien hebben. De plaatsnaam
Vlierden met als oudste schrijfwijzen [721]
Fleodrodum (met collectief achtervoegsel -od) en
na [1244] steeds Vlierden, moet vanwege de um-uit
gang gezien worden als een heem-naam. Het eerste
deel fleodr afkomstig van het Germaanse *fleuthar
betekent ‘vlier’. Vrij vertaald betekent Vlierden dan
‘plaats waar vlierstruiken zijn’. De schepenbank van
Someren bevat een akte uit [1547] waarin jonkvrou
we Beatrix van Gerwen weduwe Willem van Kessel
voor de tocht [vruchtgebruik] en de heer Mathijs en
Berthout haar kinderen voor de erfelijkheid [erf
recht], een erfchijns verkoopt aan de parochiekerk
van Nederweert uit een hof genaamd Flederacken.
Een maand eerder in [1546] verkoopt Jan van
Kessel Dirckszoon, Marten Willem Sbruynen als
man en momboor [voogd] van Dircske Dircksdoch
ter van Kessel, Meester Dirck Dircks van Kessel en
Peter Ruelen van Milheze aan Jan Dirck Brants,
een stuk beemd gelegen omtrent de erfenis van de
hoeve van Vlederacken, geheten het Muysbroeck.
Deze beemdnaam ‘het Muysbroek’ ondersteunt het
natte karakter van dit gebied. Het achtervoegsel aken in Vladraken, Vladeracken, Flederacken en
Vlederacken duidt op een nederzettingsnaam. Het
is van oorsprong een Gallo-Romeins achtervoegsel
-iacus, dat overeenkomt met het Germaanse ach
tervoegsel -heem ‘woonplaats’. In sommige geval
len werd -iacus gegermaniseerd tot -(en)aken. In
Vlerken zien we alleen nog het restant -ken terug.
Samengevat Vladraken betekent letterlijk ‘woon
plaats bij de vlier’, maar in overdrachtelijke zin kan

Edenburg
Een kasteel met ridders en jonkvrouwen of slechts een
‘voorname hofstede’ met edellieden? Tot zekerheid
van hun aardse bestaan of ook voor hun zieleheil? Een
middeleeuwse vorm van netwerken was toen bittere
noodzaak. Zij lieten hun zonen en dochters in geeste
lijke ambten benoemen en zorgden ervoor dat ze
hiermee in hun levensonderhoud konden voorzien.
Alleen Hendrik schreef deze naam met een 'd'. De
oudste vorm Elenborch [1542] ontwikkelde zich tot

Edelenborch, Edelenborg en Edelenburg. De oud
ste schrijfwijzen Elen- en Eelenborch beschouw ik
als identiek, omdat de uitspraak hetzelfde is. Het
verschil is slechts een kwestie van spelling, die in die
tijd nog niet gereglementeerd was. We komen de
naam Elenborch verder in [1543] tegen in de sche
penbank van Someren als priester Peter Janssen van
Eckerbroeck zijn huis, hof, enz. gelegen bij de
Hophof en geheten den Elenborch verkoopt aan
priester Mathijs Willems van Kessel. Uit Elenborch
is zelfs een familienaam ontstaan. In [1668] is er in
Someren 'een stuck akkerlant omtrent 40 roeyen
gelegen omtrent de Alenborch' en in [1732] werd in
Someren Helena dochter van Gijsbertus v. d.
Alenbeurg en Maria Janssen geboren. Zij werd daar
ook in [1809] begraven als Helena Gysbert van den
Alenberg weduwe van Arnoldus Verschuuren. Deze
familienaam is later uitgestorven. Namen met 'van
de' zijn adresnamen die meestal aangeven welk ge
bied, landgoed, of huizen men beheerde of in pacht
had. Niet alleen de gebruikers maar soms ook de
eigenaren kregen deze namen. Vooral in de voor
namen Adele, Edele, Ada, Elegast en in de familie
namen Elen(s), Eelen(s) zien we deze namen terug.
Verder is er in de schepenprotocollen van Someren
op een bepaald moment sprake van de omschrijving
'edele borch' [1591].
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– Taalkundig
In de Nederlandse taal is eel een samentrekking van
edel. Eeligheid is dus een nevenvorm van edelheid.
Het Zaanse dialect kent nog het woord edel, eel in
samenhang met groente en ander voedsel. Het heeft
de betekenis ‘fijn, sappig’. Voorbeelden: Wat ben
nen die doppertjes eel vandaag; Ik heb toch zukke
ele tuinboontjes. Edel heeft in de middeleeuwen
zowel de betekenis 'van adellijke geboorte' als de
betekenis in overdrachtelijke zin 'voortreffelijk,
hoogstaand'. De betekenis 'van adellijke geboorte'
is later overgenomen door het jongere woord adel.
Het gebruik van de naam Elenborch in de schepen
protocollen is na twee decennia zo goed als ter ziele
en wordt vrijwel alleen nog Edelenborch gebezigd.
Het kan zijn dat men aan het meervoud edelen 'e
dellieden' of aan de verbogen vorm ‘edelen, voor
treffelijken borch’ dacht. Weer drie decennia later
werd één enkele keer ‘edele borch’ genoteerd, wat
zeker geen eigennaam is. Ik denk dat we ervan uit
moeten gaan dat men dacht aan een ‘adellijk huis,
voortreffelijke borch’ en dat er geen reden is voor
meervoud. Op de borch woonde hooguit een laat
[pachter] met zijn familie en verder misschien per
soneel. Bij tijd en wijle ook wel een priester. Moge
lijk is door verbouwing het huis in deze voortreffe
lijke staat gebracht. Immers de jonkheren Van
Doeren waren via Anna van Kessel afstammelingen
van de eveneens rijke familie van Kessel, en waren
bovendien in de tweede helft van de 16e en eerste
helft van de 17e eeuw woonachtig op de Edelenborg.
Het tweede element borch, borg, burg betekende
oorspronkelijk 'stad, vlek', later werd dat 'versterk
te plaats, slot, kasteel'. Volgens Jean Coenen [†
2010] werd de Edelenburg in de 17de eeuw ook ooit
met kasteel aangeduid. Uit niet-archeologisch
graafwerk zou blijken dat er nog een gedeelte van
de fundering van het kasteel Elenborch in de onder
grond aanwezig moet zijn. Een pentekening geda-

teerd [1738], vervaardigd door Jan de Beijer en ge
naamd ‘Huis te Baerlo bij Someren’ laat een om
gracht stenen gebouw zien met pannen gedekt. Het
dak van de hoofdingang is met leien gedekt. Er
torent een haantje op de spits. Een werkpaard met
boerenkar wijst op een boerenbedrijf. Door de
omgrachting krijgt dit huis een weerbaar uiterlijk,
maar heeft het feitelijk niet. Het krijgt daardoor wel
een voorname aanblik. Als ik dit beeld zie dan denk
ik bij edele borch aan een ‘voorname hofstede'. Het
pand behoorde op dat moment toe aan de adellijke
familie Van Berlo uit Baarlo en werd daarom ook
‘kasteel Baarlo’ genoemd. Omdat burg-namen ook
met voornamen worden gecombineerd lijkt het mij
verstandig om ook naar de naamkundige kant van
deze naam te kijken alvorens conclusies te trekken.
– Naamkundig
Verkoper van de Elenborch, Peter Janssen van
Eckerbroeck was sinds [1485] rector van het O.L.
V. - altaar in de kerk van Someren. Hij overleed in
[1544] en werd als rector opgevolgd door Mathijs
van Kessel. Matthijs komt als gevolg van een erf
kwestie in [1558] terug op zijn eerdere testament van
[1542] en laat het huis, hof, enz. genaamd den
Elenborch, met de pachten, chijnsen, enz. daarop
staande na aan zijn natuurlijke kinderen en onterft
zijn broer Berthout. Uit de scheiding en deling van
de nalatenschap van Anna Daniels van Oevelwegen
in [1613] blijkt dat Mathijs drie kinderen bij haar
had verwekt: Anneke, Ida en Margriet. Anneke is
waarschijnlijk vernoemd naar haar moeder, maar
zowel Anneke als Margriet kunnen ook vernoemin
gen zijn naar zusters van Mathijs. Ida is denk ik een
ander verhaal, want die naam heb ik bij de families
Van Oevelwegen en Van Kessel niet teruggevonden.
Tijdens mijn onderzoek naar Peter van Ecker
broeck stuitte ik in de jaarrekeningen van de Illustre
lieve vrouwe broederschap van 's-Hertogenbosch
op de naam Elen. Aanvankelijk waren alleen gees
telijken lid van de broederschap, maar vanaf [1371]
werden ook anderen toegelaten, waaronder vrou
wen. In de periode [1502-1533] waren Yda Willem
Elen dochter tot Zeelst en de heer Peter van
Eckerbroeck, priester, beiden lid van de broeder
schap. Een periode van 30 jaar lijkt mij voldoende
om te mogen veronderstellen dat Yda en Peter el
kaar goed gekend kunnen hebben. Daarom denk ik
dat er een verband kan bestaan tussen de naam Yda
Willem Elen en de naam Elenborch. Volgens mij
zijn er een aantal feiten die deze zienswijze onder
steunen: 1e Peter, priester te Someren en Yda,
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dochter tot Zeelst zijn beiden gedurende meer dan
dertig jaar tegelijk lid van de Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap. 2e Mathijs verkrijgt het dekenschap
van het O.L.V – altaar van Someren van zijn voor
ganger Peter. 3e Dezelfde Mathijs geeft een van zijn
natuurlijke kinderen de voornaam Ida. 4e Priester
Mathijs, geboren te Someren, wordt pastoor te
Zeelst, de woonplaats van Yda. 5e Uit een verkla
ring betreffende de moeder van Mathijs [1556] blijkt
dat ‘Joffrau Beatrix van Gherwen saliger, weduwe
Willem van Kessel, meniger tijt tevoren naar
Hoydonck’ vertrokken is. 6e De priorin en convent
van Hooidonk hadden het begevingsrecht om pas
toors in Zeelst aan te stellen. 6e Interessant in dit
verband vind ik het artikel van Arnoud-Jan Bijster
veld [1995]. Zijn onderzoek naar het doen en laten
van pastoors in de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk
en Woensel in de vijftiende en zestiende eeuw lever
de ondermeer deze conclusie op: “Eerlijk is eerlijk,
onder alle ruim drieduizend pastoors is Willem van
Enckenvoirt een grote uitzondering, maar uit zijn
leven blijkt heel duidelijk hoe destijds óók een
kerkelijke loopbaan slechts kon slagen door een
juiste familie-achtergrond, zo mogelijk een studie,
maar vooral door de juiste connecties en relaties.
En dat laatste gold ook voor de veel eenvoudiger
pastoors, die zich voor het verwerven van een
pastoraat of waarneemfunctie binnen het blikveld
moesten zien te manoeuvreren van een persoon of
instelling die een pastoraat of ander beneficie te
vergeven had.”. 7e Gedurende de periode
[1550-1566] waren Mathijs van Kessel ‘rector eccle
sie’ en Theodericus van Kessel afwisselend ‘deser
vitor en coadiutor ecclesie’ en ‘rector altaris’, in
Zeelst. In dezelfde periode was Mathijs ook ‘rector
altaris’ in Someren. Beatrix van Gherwen de wedu
we van Willem van Kessel, moeder van Mathijs,
gaat haar oude dag in de abdij van Hooidonk slijten.
Hieruit blijkt duidelijk de relatie van de familie Van
Kessel met de priorin en convent van Hooidonk.
Verder denk ik dat Ida de natuurlijke dochter van
Mathijs van Kessel mogelijk vernoemd is naar Yda
Willem Elen. Verder denk ik dat Elenborch moge
lijk een samenstelling is met de (familie)naam Elen.
In de naamgeving Yda Willem Elen is Elen een af
stammingsnaam die een genealogische relatie aan
duidt met de moeder [metroniem]. In de middeleeu
wen werd dikwijls de naam van de moeder gebruikt
indien zij het meest vooraanstaande familielid was.
Volgens naamkundige Frans Debrabandere kan
deze voornaam afkomstig zijn van Adela, Edele of
van een vleivorm van Aleit, Adelheid. Allemaal
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namen die behoren tot de categorie Germaanse edelof adelnamen. Eigennamen worden net als zelfstan
dige naamwoorden óók verbogen. In het huidige
Nederlands is de buiging van het zelfstandig naam
woord sterk afgezwakt, maar in familienamen is die
oude middelnederlandse buiging nog duidelijk
zichtbaar. In dit geval gaat het om de verouderde
buigingen -s [sterk] en -en [zwak]. Mannelijke
namen kunnen zowel het schema van de sterke als
de zwakke buiging volgen, terwijl vrouwelijke
namen meestal volgens de zwakke buiging veran
deren. Elen zal dus een zwakke buigingsvorm van
een vrouwennaam zijn. Deze manier waarmee in het
Nederlandse taalgebied familienamen werden ge
vormd heet genitivering. Ter illustratie enkele
voorbeelden van burg-namen en één rode-naam.
Vergelijkbare voorbeelden zijn Mariënburg uit
Maria en Annenburg uit Anna (Rosmalen). De
mannennaam Peter krijgt in Petersburg een -s
[sterke buiging]. De rode-naam Sint-Oedenrode is
opgebouwd uit de vrouwennaam Oda met -en
[zwakke buiging]. Enkele vroege dragers van vrou
welijke edel- of adelnamen. De heilige Adela † 734,
zij stichtte een vrouwenklooster bij Trier. Ada,
gravin van Holland (1188-1223). In Holland kwam
de naam Adele bij de adel al in de 14e eeuw voor.
Twee stukken uit het archief van Hasselt leveren
veel bewijskracht voor de verkorting en buigings
vorm van Elen op, want een bepaalde persoon werd
in [1477] aangeduid met ‘op Aleyden van Achel’ en
in [1478] met ‘op Elen van Achel’. Samengevat
concludeer ik dat Elenborch ‘hofstede vernoemd
naar Aleit’ of ‘voorname hofstede’ kan betekenen.
Mogelijk een betekenisontwikkeling in deze volg
orde.
Witvrouwenberg
Ondanks dat Hendrik Verhees een mooie berg tekent
in de omgeving van de Witvrouwenberg en de Elen
burg, heb ik toch het vermoeden dat we op basis van
taalkundige argumenten uit moeten gaan van Wit
vrouwenburg. Of dit ‘het Hof van Someren’ is blijft
voor mij open.
Ik zie een kloos
ter met nonnen
in witte habij
ten. Is Van den
Alenberg een So
merense naam?
Zoals blijkt uit
www.heemkundekringdevonder.nl

de familienaam Van den Alenberg [1732-1809] zijn
er uit de borg/burg-namen ook berg-namen ont
staan. De woorden berg/burg hangen samen met een
grondbetekenis ‘beschutting, toevluchtsoord’. Te
denken valt aan het element -bergen in verbergen
dat ‘in veiligheid brengen, wegbergen, verstoppen’
betekent. Op de kaart van Hendrik Verhees is een
berg getekend. Is Witvrouwenberg misschien toch
onder invloed van deze berg ontstaan? Ik heb zelfs
de vorm Witvrouwenbrug [1637] gevonden. De weg
Heeze-Asten passeert de Aa in de buurt van de
plaats waar dit toponiem ligt. Is dit misschien een
verwijzing naar deze brug/vonder? Met betrekking
tot Someren heb ik de volgende schrijfwijzen opge
diept: [1530] Uijtvrouwen Berch, [1575] Wittevrouwenberch,
[1625] Witvrouwenberg, [1637] Witvrouwenbrug en
[1794] Witvrouwenberg. De samenstelling Witvrouw
getuigt taalkundig van een hogere ouderdom dan
de huidige vorm Wittevrouw. Slechts op één plaats
in de Historische Woordenboeken vond ik dat
‘Witte vrouwen’ ook een benaming is van een ‘gees
telijke orde’ (van Praemonstreit), waarvan de naam
in plaatsnamen te Utrecht voorkomen: Wittevrou
wenpoort, Wittevrouwensingel, Buiten Wittevrou
wen, Wittevrouwenstraat, Wittevrouwenbrug. Het
klooster werd Wittevrouwenklooster genoemd naar
de kleur van het habijt van de nonnen. Dit klooster
stond in de Middeleeuwen in het noordoostelijke
deel van de ommuurde stad. Na de overgang van
het Utrechtse stadsbestuur naar de Reformatie, in
[1580], kwam geleidelijk een einde aan het bestaan
van het convent. Ik denk dat berg/burg met de be
tekenisindicatie ‘beschutting, toevluchtsoord’ uit
gelegd moet worden. Dan hebben we te maken met
een Witvrouwenburg. De vrouwen-naam Wit
vrouw verbuigt met -en [zwak] zoals hiervoor te zien
was bij Elenburg. Ook in Utrecht heeft men de
burg-naam gebruikt in een akte uit [1457], ‘de
hofstede met getimmerde bij de Wittevrouwenburg
ten westen van de straat naar de Plompetoren’. Het
klooster werd in het tweede kwart van de 13e eeuw
opgericht. In de 14e eeuw is het in gebruik genomen
door de witvrouwen van de orde der premonstra
tenzers- of norbertijnenorde, waarbij na 1350
vooral adellijke vrouwen tot de kloostergemeen
schap gingen behoren. In Maastricht zijn vlak bij
het Vrijthof ook resten van een Wittevrouwen
klooster gevonden. Een Wittevrouwenhof (land
huis) vroeger bij het klooster behorend, bestaat nog
steeds.
Op de plaats waar Hendrik Verhees een berg tekent

is buiten "De Witvrouwenberg" nog een berg-topo
niem te vinden. In het boek "Voordat Someren
Someren werd" op bladzijde 144 staat een histori
sche kaart van het oostelijk deel van Someren.
Helemaal bovenaan staat "De Neelen Burg" en iets
lager rechts daarvan "De Kalverberg".

Dit is ongeveer de plaats waar Hendrik de bewuste
berg tekent. In het Zaanse dialect wordt "kalf" niet
alleen met de diernaam in verband gebracht, maar
ook met 'afgezakte grond' en 'afkalven'. In het "E
tymologisch woordenboek" staat dat het werk
woord "afkalven" met de grondbetekenis 'afbrok
kelen (van aarden wanden)' [affcalven ca. 1578] van
kalf 'verzakte grond' afkomstig is. Ook wordt "af
kalven" in verband gebracht met 'kaal': "Afkalven
wordt gezegd van aardwerken zoals groeven, oe
vers, dijken enz., die loslaten en gedeeltelijk afzak
ken, ook van muren, waarvan de kalk bij stukken
afvalt. Kalven wordt ook gezegd van het krijgen van
ontvelde plekken bij winterhanden. Deze uitdruk
kingen komen van kaal, vroeger kaluw; de v is uit
de uw ontstaan evenals in verven uit vroeger varuwe,
verwen; malve naast maluwe 'kaasjeskruid', enz. De
betekenis is dus 'kaal worden, kale of lelijke plekken
krijgen'.". De tekening van de berg op de kaart
bevestigt mijn idee dat het hier om een 'afgekalfde
kale berg' gaat een "Kalverberg" dus. Ik ga nu niet
zeggen dat uit dit alles blijkt dat het toponiem
Witvrouwenberg verwijst naar ‘het Hof van Some
ren’. In mijn ogen heb ik vooral op taalkundige
gronden aannemelijk gemaakt dat Witvrouwen
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berg in wezen ‘Witvrouwenburg, Witvrouwenklooster’ de Elenborg: ‘Huis te Baerlo bij Someren 1738’ door
betekent.
Jan de Beijer, ad. viv. delin. ‘naar het leven getekend’
Kerkelijk woordenboek, 1938: rector (= bestuur
Geraadpleegde bronnen
der) ‘het hoofd van een niet parochiële kerk, pas
toor’; coadiutor hulppriester ‘plaatsvervanger en/of
www.saspeelland.nl/biografie/2-hoofdstuk/2-11de- helper van een geestelijke’; deservitor (= helper,
gehuchten-tussen-someren-asten-en-lierop-deassistent), ‘vacante parochie tijdelijk beheren’;
middeleeuwse-ontginning-van-een-vochtig-landschap-22/ rector altaris ‘priester verbonden aan een bepaald
SAS Het archeologisch samenwerkingsverband altaar in een kerk; rector ecclesie ‘priester verbon
gewest Helmond en omgeving. De veertien waarde den aan een rectoraatskerk’.
volle cultuurlandschappen (wcl) van Peelland. 2.11 Woordenboek van de familienamen in België en
de gehuchten tussen Someren, Asten en Lierop. de Noord-Frankrijk, 2003, Frans Debrabandere Elen
middeleeuwse ontginning van een vochtig landschap (s), Eelen(s) 1. metroniem Germaanse voornaam
(22)
Adele, Edele 2. Vleivorm van de Germaanse voor
Sijs, Nicoline van der, Etymologiebank, op http:// naam Aleit, Adelheid. 1477 op Aleyden van Achel
etymologiebank.nl/ vledder, vlier, afkalven
= 1478 op Elen van Achel
http://gtb.inl.nl/ MNW Vrouwe I, 6 witte vrouwen taaldacht.nl/vrouwelijke-namen/ Taaldacht vrou
De Vlaamse gemeentenamen, 2010: berg / borg / welijke namen
burg, Vlierzele, Sleidinge
nl.wikipedia.org/wiki/Ada_van_Holland_(gravin) voor
Nederlandse plaatsnamen herkomst en historie. G. ouders van Ada van Holland
v. Berkel en K. Samplonius: Vledder, Vlierden
www.cbgfamilienamen.nl/nfbElen, Eelen, van Alen
De geschiedenis van het Nederlands, Nicoline van burg (waar ligt Alenburg? 16e-17e eeuw)
der Sijs, Nieuwe woorden, p18, 'Possessieve samen Met dank aan de toponiemen werkgroep, voor hun
stelling' witvrouw, witheer, roodborst, roodborstje, adviezen.
witoog, roodbaard
Hertog Jan en de Zummerse mens, Jean Coenen:
pag. 103 stamboom familie van Kessel, pag. 122 1e Project (foto’s Gemeente So
Adelijke families, pag. 129 De kasteeltjes, pag 215 meren) afgewerkt door de foto
Kasteeltjes, pag. 216 tekening kasteel Baarlo
werkgroep.
Van hoog en paars tot laag en grauw; de pastoors
in Noord-Braband 1400-1570 en Laverend tussen In 2010 kreeg de Heemkundekring De Vonder een
Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant verzoek van de Gemeente Someren om hun fotobe
1400-1570, Arnoud-Jan Bijsterveld
stand te willen archiveren, zodat deze overgebracht
www.bhic.nl/onderzoeken/rekeningen-illustre-lieve- kon worden naar het archief van het RHC-Eindho
vrouwe-broederschapYda Willem Elen / Yda Villem ven.
Eelen uit Zeelst, Peter van Ackerbroeck / Ecker Dit betekende dat ruim 9000 foto’s bekeken en
broeck uit Someren
gedigitaliseerd moesten worden.
Vonder 20-4, Cees Verhagen, Het hof van Someren De werkgroep foto’s, onder leiding van Adrie
www.heemkundekringdevonder.nl/content/qr/some Mennen, Ton van Enckevort en Ton van de Graft
ren-eind.pdf Fietsroute Someren en Someren-Eind (later ook Johan Smits) werd deze uitdaging aange
www.heemkundekringdevonder.nl/content/qr/some pakt en begon het digitaliseren van al deze foto’s.
ren-lierop.pdf Fietsroute Someren en Lierop
Daarna moesten deze foto’s gesorteerd worden op
nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Verhees Cartograaf/ hoofdgroepen, t.w. Topografie, Personen, Gebeur
Landmeter Hendrik Verhees
tenissen en Maatschappelijk leven. De volgende
www.brabantscentrum.nl/oud_archief_2008/nieuws/0843_ stap was alle foto’s bekijken en extra informatie
passer.htmPasser op rotonde de Goor
toevoegen (voor zover bekend). Tevens vond hierbij
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/boek/23edel, een 1e selectie plaats, omdat er soms veel vrijwel
eel (bijvoeglijk naamwoord)
identieke foto’s van een zelfde onderwerp waren.
www.dbnl.org/tekst/_noo001188001_01/
Nadat de extra informatie aan de scans was toege
_noo001188001_01_0067.phpBergen: borg,burg, voegd konden deze foto’s digitaal beschreven
verbergen
worden (volgens vaste normen van het RHCNoordbrabants Museum Den Bosch: Tekening van Eindhoven), tijdens deze procedure vielen er ook
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nog foto’s af, omdat er toch nog doublures herkent
werden.
Uiteindelijk werden ruim 4300 foto’s overgeladen
naar het digitale bestand van het RHC en kunnen
deze foto’s via internet gevonden en bekeken wor
den.
De originele foto’s van de gemeente moesten daar
na nog bewerkt worden om opgeslagen te kunnen
worden in het archief van het RHC, dit betekende
losknippen van de kaarten waarop ze geplakt
waren, opnieuw opplakken op zuurvrij papier en de
nummers toevoegen.
Half 2016 was dat alles gereed en werd, in overleg
met de gemeente, besloten een expositie van een deel
van de foto’s te houden in het Gemeentehuis van
Someren. Dit vond plaats van 1 september t/m eind
december 2016.
Als dank voor alle werkzaamheden van de werk
groep besloten Adrie en Johan om een dagje uit te
organiseren en 14 leden van de werkgroep gingen
op dinsdag 14 maart op weg.
Het eerste bezoek was een kennismaking met de
werkgroep foto’s van Heemkundekring Dye van
Best in Best.
Na wat gezoek rond het parochiehuis in Best wer
den we aan de achterzijde welkom geheten door de
voorzitter van hun werkgroep en via een achter
deurtje konden we een trappetje af en kwamen in
de kelder van het gebouw. Daar zat het werk/archief
van deze Heemkundekring. Na een lekker bakkie
koffie en koek ontstond een geanimeerd gesprek
over de werkzaamheden van hun en onze werkgroep
en de verschillen/overeenkomsten in aanpak. Zij
hadden een iets andere volgorde van bewerken, nl.
eerst selecteren, daarna pas digitaliseren en beschrij
ven. Een goede tip voor ons want juist dat digitali
seren kost veel tijd, energie en opslagruimte, dus iets
om te onthouden.

Na nog wat rond gekeken te hebben in hun archief
en boekwerken vertrokken we rond 12.30 naar ons
lunchadres en Johan had een prima lunchplekje
gevonden.
Na deze lunch was het weer tijd om te vertrekken
en ging we richting Valkenswaard voor een bezoek
aan het Nederlands Steendrukmuseum.

Daar werden we hartelijk ontvangen door een zeer
enthousiaste gids die ons eerst alles vertelde over
wat steendruk nu eigenlijk is, daarna werden we
rondgeleid en kregen we praktische uitleg en de
monstratie over het steendrukken. Een zeer leerza
me middag.
Rond 16.00 uur waren we weer terug in Someren en
hadden een prima uitstapje gehad.
We zijn nu weer geheel beschikbaar voor de volgen
de projecten, want er wachten nog vele foto’s van
de Heemkundekring zelf en wellicht komt ook het
fotoarchief van de Gemeente Asten aan de beurt,
dus op naar de volgende uitdaging(en).
Peter de Groot.

Fotografen
Foto voorpagina: Maria van Neerven
Foto achterpagina: Maria van Neerven
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BURENGERUCHTEN
Er zijn weer verschillende boekjes binnengekomen
waaruit we kunnen putten om een overzicht te
maken van wat er zich zoal bij onze buurgemeenten
afspeelt, of beter gezegd, in het verleden heeft afge
speeld.
Helmonds Heem heeft een artikel over stadsboerde
rij “De Hulsbosch” aan de Mierloseweg.
Al heeft de hoeve nooit binnen de stadswallen gele
gen, het is wel een van
de weinige agrarische
woningen die Hel
mond nog kent. Vele
andere boerderijen m
oesten wijken voor
nieuwe woningen in
stadsuitbreidingen.
Een ander artikel gaat
over D’n Houtse Stinove. Hans Vogels vertelt
daarin over de steenfabriek Fa. v.d.Meeren & Co.
te Mierlo-Hout. Uit een advertentie in De Zuid-
Willemsvaart uit 1922 blijkt dat zij ‘geregelde afne
mers’ zoeken voor hun paardenmest. Het transport
van de stenen zal dus in eerste instantie met paard
en kar zijn geweest.
Het leem, de belangrijkste grondstof voor de steen
fabricage, werd gewonnen in het buitengebied van
Stiphout en met een treintje naar de steenfabriek
vervoerd. In 1963 werd de productie gestaakt en op
een deel van het terrein is nu Volvo Cars gevestigd.
In het oude ovengebouw is, na restauratie, nu het
restaurant De Steenoven gevestigd, herkenbaar aan
de hoge schoorsteen.
Nieuw leven in de (Amstel)brouwerij vertelt de
geschiedenis van Skol Helmond dat van 1968 – 1981
gevestigd was op het nieuwe industrieterrein Zuid
aan de Churchilllaan,
ten zuiden van de En
gelseweg en ten noor
den van de insteekha
ven.

In Heem Son en Breugel kunnen we lezen over de
opgravingen op het terrein van Betonson door
vrijwilligers. Het artikel over de giften van Anto
nette van de Ven (1865-1942) geeft ons een mooi
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kijkje in het prijspeil van goederen en land in de 19e
en het begin van de 20e eeuw en de familiegeschie
denis van de familie Van de Ven. Het laatste deel
van het dagboek van Meester Beelen en een artikel
over het Corneliushuis, ooit een patronaatsgebouw,
nu een Vestzaktheater.
D’n Tesnuzzik uit Beek en Donk heeft een uitgebreid
artikel waarin wordt beschreven hoe het is gelukt
het Oude Raadhuis te behoeden voor de sloop. Na
een bewogen geschiedenis worden er nu, met behulp
van vrijwilligers, regelmatig tentoonstellingen geor
ganiseerd.

Ook is het sinds kort weer beschikbaar gesteld voor
trouwpartijen.
Zjon van de Laar heeft een paar mooie verhaaltjes
over het straffen in de 18e eeuw met als titels “Met
de roede om de hals”en “Zelfverdediging telt niet”.
In het artikel “Fruit” van Seraf Hamelijnck staat
de volledige tekst van een lied over kersen, in dialect,
dat werd gezongen op bruiloften en partijen.
Heemkundekring ’t Hof van Liesselt heeft in haar
blad D’n Effer een artikel over Cis van der Ven, een
booswicht van aanleg en professie.
Deze Cis, telg uit een geslacht van zeer slegte en
brutalen conduiten, was de schrik van Lieshout en
omgeving. Door inbraken en andere misdrijven
werden de meeste leden van de familie veroordeeld
tot gevangenisstraffen en verbanning uit Lieshout.
Cis trad in hun voetsporen en werd door zijn rond
zwervend en vagebondeerend leeven, verdacht van
medeplichtigheid aan huysbraaken, rooven, steelen
en moorden. Hierdoor werd ook hij verbannen uit
het Land van Ravestein. Doordat hij deze verban
ning aan zijn laars lapte werd hij gearresteerd en
opgesloten in ’t Casteel te Ravestein. Uiteindelijk
werd hij ter dood veroordeeld (met de koorde
gestraft) en op 3 november 1817 op het schavot op
de Markt te ’s-Hertogenbosch opgehangen.
www.heemkundekringdevonder.nl

Aa-Kroniek van de Heemkundekring “De Baronie
van Cranendonk” vervolgt de wandeling in de wijk
“Oude molen” te Budel en heeft gesprekken met
inwoners van de huizen op Molen 1,2,3 en 17.
Mooie foto’s van vroeger maken het een zeer lezens
waardig artikel. Het tweede artikel gaat over de

toneelvereniging K.P.J.-S.O.S. (Steunt Ons Stre
ven). Het bevat veel foto’s van verschillende toneel
groepen door de jaren heen. Om hun gouden jubi
leum extra luister bij te zetten zal op 27 mei een
uitvoering in de open lucht te zien zijn waarbij alle
inwoners van Soerendonk betrokken worden.
Tot slot een artikel over de schilder Adriën Glau
demans uit Budel die leefde van 1907 – 1977.
Ook hierbij veel afbeeldingen van familie, docu
menten en schilderijen van Jèn, zoals hij genoemd
werd. Op een
van de schilde
rijen zien we de
verdwenen Oude
molen van Budel.

In De Koerier van Brabants Heem staan weer veel
leuke artikeltjes over belevenissen van de Heemkun
dekringen die bij Brabants Heem zijn aangesloten.
Op hun website kunt U vast veel interessante infor
matie vinden: www.brabantsheem.nl.
Bent U geïnteresseerd in een van de onderwerpen,
dan liggen de boekjes voor U klaar in het Heemhuis.
Anneke Blankennagel

Te voet dur Aasten deel 32
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.
Het wordt nu tijd, dat we weer onze vrienden van
"Te voet dur Asten" gaan volgen. Was er bij het
vorige afscheid niet gesproken, dat het de volgende
echt de laatste zou zijn ? Wâ Voordeldonk en um
geving betreft, tenminste, want d’n Himmel, Tèurp
en Torenstraot (Wihelminastraat) moeten ôk nog
afgewerkt worren, zi Pirke. En bij de Burgerij duurt
't ooit langer as verwààcht, want ik zie ons nog nie
op n'n drieklets een en aander afwerken. Wâ zegde
gij ervan, Graard van Graarden Hannes? Ik ben 't
wâ dè betreft mi de wethààuwer van Lierop ins en
dè moet 'ne verstandige mens zijn, want die zi altijd.
"Ik ben er eigenlijk tegen, mer ik stem toch veur, en
dan was de meerderheid ôk veur". Dè is goeie praot,
Graard, zi Pirke, dur hààuwen we 't dan mer op.
Maar toch zou ik dan voor die laatste uitstapjes aan
onze, inmiddels grote vriend, zowel letterlijk als
figuurlijk, Jan Vaalman, willen vragen ons zo vol
ledig mogelijk te informeren. En in het bijzonder
wat de Torenstraat betreft, want daar moeten nogal
wat Hooggeëerde deftig burgers wonen. Toon van
Narusome moest toch zachtjes opmerken; "Dè
gruts praoten kan ie toch mer slèècht laoten. Jan
Vaalman bleek ermee vereerd en zegde toe gaarne
bereid te zijn, en zover het in zijn vermogen lag, het
de heren naar de zin te maken. 't Was direct al ie
dereen nô de zin. Ja zi Pirke, 't is mer hoe gè zô iets
ânpakt, wâ gij Toon. Graard Janssen zi, âs 't dan
toch de lèèste keer is dè we van hieruit op stap gaon,
stel ik veur, dè we wâ apperentie maken. Dan
kannen we straks meugelijk nog wâ tijd over heb
ben, en dan zal ik 't gezelschap dur d'n Bergweg nô
Janus Hoefnagels brengen, um dan as afscheid 'n
bèumke te kruisjassen en 'n pottuurke te beuge
len. Nô dè vurstel hân ze opins allemaol grote höst,
mer d'r kon nie worren vertrokken, vur dè ze 't lèèst
van de gastvrouw, Léénke, hân genuttigd. "Kie zi

13

Graard Janssen, dè tekent naw Vorreldonk, 't
Fortuintje en....Léénke's". We gaon van hieruit,
via "d'n Heikrekel" en langs de familie van Schaijk
(waarvan zoon Bert al jaren aan de Marialaan in
Ommel woont) nö d'n Achterbosch. Hier rechts is
't bedrijfke van Julianus Martens, nie zô groot, mer
hij scharrelt er hier en daor wâ nog al wâ bij âs
adviseur bij ân en verkoop van grond en huizen.
(Nu heet zo iemand makelaar). An d'n overkant Jan
Martens. Die hi ôk gin groot bedrijf, mer mi enne
zoon, kande gè 't lichtelijk rukken. (Zoon Frans,
midden 70, heeft al vele jaren een taxibedrijf en
woont nog steeds op 't stamhuis). An d'n overkant
zien we een van de grotere boerderijen hier, die van
Thijs van Bree. (de oude boerderij is de laatste jaren
verbouwd tot woonhuis). Dan dur vlak langs heb
ben we de kinderen van Valen. (De laatste, Toon,
woonde hier nog tot voor 10 jaar terug. De familie
kon maar moeilijk scheiden van de "Goeie Oude
Tijd", wat bleek uit heel hun levenswijze. Dankbaar
werd daarvan geprofiteerd door pers en fotograven.
Dan de familie Timmermans, (broer en zus hebben
hier nog lang samen geboerd. Beide laatste boerde
rijen zijn ook verbouwd tot woonhuis, en hoe) ? "
Dan de familie Frans Haazen" (Die trok later naar
een grotere ontginnings boerderij in Heusden). Nu
Kemphaanweg. De lèèste boerderij hier vur we wir
op Voordeldonk zijn is die van de familie van
Kessel. (Zoon Dorus, 75 nu, zal wel de meest be
reisde zijn, want voor reisjes naar Indonesië tukt hij
nog niet). Hier op Voordeldonk komen we 't irst bij
de familie Klaus en, ân d'n overkant bij de familie
Lens Berkers en dur

langs de Familie Antoon Driessen, waarvan liefst
vier zonen en evenzovele bedrijven de Astense
boerenstand alle eer ân doen. Vader Antoon hoopt
met Kerstmis a.s. 90 jaar te worren. *25-12-1895
Asten. Hij heeft pas zijn handboog aan de wilgen
gehangen, en dat hij nog auto reed is ook maar kort
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geleden. Hij woont nu aan de Deken van Pelthof.
Dè is 't wel zô wâ, zi Graard, en we zallen dan mer
nô Janus Hoefnagels gao. Rest nog te vermelden,
dè ze goe waren ân gekommen, mer 't verdere ver
loop kumt de volgende aflivvering. 't Was er nie
apart druk bij Janus Hoefnagels. Er kon zowel ge
beugeld als gekruisjast worren en dè gebeurde dan
ôk. Mer um dè bij gebrek ân àànder, Jan Vaalman
mee moest doew en die nogal 's moeite hâ mi z'n
lengte, waren 't nie allemaol zo'n hôgstaonde par
tijen. Mer vur wâ 't kruisjassen en beugelen betreft,
was Graard Janssen 'n ânwinst. Alles bijin werd 't
'n schôn afsluiting van onze Vôrreldonkse wande
lingen, zô âs Pirke zi, en dôrbij hebben we onze
gastheer van Vôrreldonk nie te hard afgestraft. Mi
die uitspraak bleek Graard in z'n eer gerâkt en hij
hâlde zelfs 'n bijbelspreuk ân; Geen medelijden met
een dobbelaar, zi tie, en hij daagde wie dan ôk van
het gezelschap uit vur 'n portuur beugelen. Er zou
geloot worren, en laot naw krek Pirke 't lot treffen !
Die zi, gè bèènt wel gin partij vur mij, mer gè vraogt
er um. Kom mer op ! Graard Janssen zi er nie veul
op, mer hij di Pirke's wel de boks op en nie zo zuinig.
Graard won mi 30-26 en 30-22 en dôr hâ Pirke gin
kommentaar op. Mer dè wil nie zeggen dè 't gin
gezellige bijinkomst was, want ze hân plezier zat.
En Pirke bleek 'ne sportieve verliezer. Hij vroeg en
krig 't woord. Bij 't afsluiten van onze wandelingen
in het Voordeldonkse, met aanverwanten als Broek,
Brand, Kloostereind, Rinkveld en Achterbosch,
hebben we mogen

konstateren, dat inmiddels onze vriend, hopen we,
Graard Janssen, een uitstekende gids was en een
joviaal gastheer. Ik heb dan bij deze de eer, namens
ons allen, Graard uit te nodigen onze gast te zijn bij
de door ons nog te houden interne dorpse uitstapjes.
In stijl antwoorde Jan Vaalman, dat Graard de
vererende uitnodiging hogelijk waardeerde en dat
Graard hier gaarne een dankbaar gebruik van zou
www.heemkundekringdevonder.nl

maken, nietwaar Graard? Of het overrompeling
was is nie bekèènd; wel dè Graard knikte en dè was
zoveul âs 'n bevestiging, net âs 't instemmend geknik
van de aander. Nô di gezellig en ôk wel enigzins
officieel afscheid van Vôrreldonk ging ieder zijns
weegs, nô dè dur Pirke nog was gezi, dè Jan Vaalman
op zich hâ genommen per stalen ros de heeren te
kommen verwittigen wôr en wanneer de volgende
bijinkomst zou zijn, um d'n Himmel en 't Himme
leindje te gôn bekieken.
wordt vervolgd
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SCORKENE
door Jaques van der Velden
In mijn eerste verhaal over Scorkene in de Vonder
2015 - 4 schreef ik: “Dit verhaal wil een beeld
scheppen bij deze naam”. Dat zijn alleen maar
woorden. Nu heb ik een tekening gevonden van deze
grenspaal, compleet met schórke. Beoordeel zelf of
het beantwoordt aan het beeld dat ik toen gescha
pen heb.
In de collectie kaarten en tekeningen van het Bra
bants Historisch Informatie Centrum in 's-Herto
genbosch kwam deze kaart tevoorschijn. Hij is in
1888 gevonden in het gemeentearchief van Some
ren. Het gaat om een kaart van het gebied tussen
Weert, Geldrop en Meijel, met enige dorpsgezichten
en grenspalen, inclusief hun naam. Waarschijnlijk
vervaardigd in verband met een grensgeschil
[1600-1650]. Op de kaart staat het dorpsgezicht van
"Stersel" nu geschreven Sterksel. De grenspaal heeft
volgnummer " T ". Deze paal staat in het gebied
"Ouelweegen", nu Euvelwegen genoemd. De tekst
bij de afbeelding "De Paele tot Ouelwege, den Vliet
neederwarts ten Scheurken". Bij het schórke staat
"T Scheurken". Van hieruit loopt de grenslijn naar
de Hoenderboom. Ik denk dat deze afbeelding het
beeld van een Scorkene of Scheurken veel beter laat
zien.
Bron: BHIC Collectie 343, Inv.nr. 2193 Schetskaart
van Someren en omgeving, 1600-1650.
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BEVRIJDINGSDAGBOEK
VAN JAN VAN STRATUM 2
Donderdag 12 October 1944
Vanmorgen heb ik eerst het varkenshok uitge
poetst. Schoven stroo kan men niet meer krijgen,
daar er niet gedorst kan worden. Men heeft geen
stroom en geen benzine voor kracht.
Vandaag is er in Asten met kanonnen geschoten,
zoodat de deuren in huis daverden en de ramen
rammelden. We waren bang dat ze er uit zouden
vliegen. Vlak in de buurt waar de kanonnen ston
den, vlogen de ramen eruit. En er is niet aan glas te
komen.
Er zijn vandaag nog veel Meijelse vluchtelingen
naar Asten gekomen. ’s Jonge ’s jonge wat een
toestand. In Meijel zijn menschen die al zeventien
dagen in de schuilkelder hebben doorgebracht.
Vrijdag 13 October 1944
Veel bijzonders is er vandaag hier niet gebeurd. Wel
is er het gewone af- en aanrijden van tanks, autoos
en vrachtwagens.
Er zijn uit Asten ook nog vluchtelingen niet thuis;
deze zijn vertrokken naar Helenaveen.
En zoo men zegt zijn ze verder naar Sevenum geë
vacueerd. Ze zijn nu al ruim vier weken weg; onder
andere J.v.d.Vleut, Jan Hoes, Zegers enz.
Volgens de courant is aan Aken een ultimatum
gesteld. Het moet zich overgeven voor elf uur.
Aken heeft geweigerd en zal door de Amerikaan
sche bommenwerpers te pletter worden gegooid.
Engelsche en Amerikaansche voertuigen blijven
maar aan het rijden. Er komen nog steeds meer
vluchtelingen uit Meijel.
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Zaterdag 14 October 1944
Vanmorgen ben ik naar het bedrijf gefietst. Overal
stonden er wachten langs de weg en men mocht er
niet door of men moest er een speciale reden voor
hebben. Ik mocht er wel door. Bij Wiel Rovers op
het bedrijf zijn ook al twee huisgezinnen uit Meijel
gehuisvest. Vanavond hebben we weer licht van de
elektriciteit; maar zuinig hoor.
We mogen in twee dagen 3/10 kilowatt gebruiken.
Een lamp van 25 watt mag 6 uur branden; en blij !!!
blij !!!
Zondag 15 October 1944
Vanmorgen ben ik naar de eerste H. Mis gegaan om
7 uur in de Parochiekerk. Ze is van alle kanten open,
vooral het glas is er bijna overal uit. Op het Pries
terkoor zijn groote gaten in de muren; men kijkt
zoo tegen de blauwe hemel.
Vandaag heb ik voor de eerste keer de Radio aan
gezet, maar het resultaat was klein.
Ik kende het niet meer. Maar de aansluiting is nog
niet in orde.
Om zes uur ’s avonds komt er een blaadje binnen
waarop staat dat we morgen den heelen dag niet
buiten mogen komen. Zelfs niet bij zijn buurman.
Behalve in de kom van Asten.
Of wij nu bij de kom horen weet ik niet; hopende
van wel.
Maandag 16 October 1944
Ja gelukkig wij hoorden bij de kom van Asten en
mogen onze gewoone werkzaamheden verrichten.
Iedereen die buiten de kom woont mag helemaal
niet buiten komen.
Het vee van de boeren moet op stal blijven. De melk
wordt bij de boeren door de melkwagen opgehaald
onder begeleiding van politie en zooveel mogelijk
van den harden weg.
Dus achteraf, bij de boeren kan niets gedaan wor
den, want ze mogen nog niet eens bij hun buurman
komen. Om welke redenen weet niemand.
Na den middag heb ik de pannenpopper gehad; ik
moest opperman spelen. Toen we het achter gedeel
te klaar hadden, begon het te regenen dat het goot.
We waren dus precies op tijd klaar.
Er is ook nog geschoten met kanonnen zoodat het
hele huis staat de daveren.
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Dinsdag 17 October 1944
Vandaag hebben we de voorkant van het huis weer
van poppen voorzien. Nu ziet het er tenminste weer
fatsoenlijk uit.
Na den middag heb ik nog wat opgeruimd in de
afgebrande schuur. Ook daar is bijna niet om aan
te beginnen. In het geheel heb ik nog dertig stuks
heele pannen voor op het dak gevonden; de rest is
aan stukken.
In de buitenwijken moeten de menschen nog steeds
binnen blijven. Een boer schijnt het gewaagd te
hebben om buiten te komen. Hij moest onder bege
leiding van twee ondergrondschen met een geweer
naar de kazerne. Hij heeft er een uitbrander gekre
gen dat hij voor de tweede maal niet buiten zal
komen vooraleer er toestemming is gegeven.
Woensdag 18 October 1944
In de buitenwijken moeten ze nog steeds binnen
blijven. Als ze iets nodig hebben voor het huisgezin
kan een persoon zich melden bij een ondergrond
sche, tussen 9 en 10 uur.
Als het dan 10 uur is gaan deze personen met twee
ondergrondschen mede naar Asten. Zij krijgen dan
1 uur de tijd om het benoodigde te koopen; hetgeen
er tenminste is.
Zoo is er b.v. van 14 October tot 28 October ver
krijgbaar per persoon: 3 ons brood per dag, 125
gram boter in 14 dagen tijd, evenals 125 gram suiker,
100 gram zout in 4 weken en tenslotte 125 gram
vleesch. En nu zijn de menschen nog uiterst tevre
den. Waarom? Omdat ze bevrijd zijn.
Vanavond is door de Radio gezegd dat Venray
bevrijd is; dus er komt toch weer iets vooruitgang.
Wij denken steeds aan Horst omdat daar mijn broer
woont. We hebben niets meer van hen gehoord sinds
16 september. Toen is hij voor het laatst per fiets
thuis geweest samen met Piet en Thijs. Ze kwamen
overal binnendoor, bang dat ze de fietsen aan de
Duitschers zouden moeten afgeven.
Donderdag 19 October 1944
Vanmorgen toen ik opstond, werd er met alle ge
weld geschoten. De deuren in huis daverden en de
ruiten niet minder. Vandaag moesten ze vanuit
Heusden de nieuwe broodkaarten afhalen onder
begeleiding der ondergrondsche. Als ze thuis zijn
moeten ze weer binnenblijven; dat is me ook een
toer. Vooral voor de boeren, nu al vier dagen lang.

Vandaag was er op de bonnen een mud kolen te
krijgen voor kookdoeleinden.
En als je zoiets hoort dan moet je daar als de katten
bij zijn. Dus vlug de fiets en twee
zakken … en halen.
Vanavond is er geen stroom, dus ook geen licht. Ik
kan dan ook niet naar de radio luisteren.
Ik luister trouwens alleen naar de berichten. U moet
denken dat we dat in het licht weer moeten uitspa
ren. We krijgen elke dag twee couranten: één uit
Helmond en één uit Eindhoven.
Vrijdag 20 October 1944
In de buiten wijken moeten de menschen nog steeds
binnen blijven, anders krijgen ze de kogel.
Vanmorgen om tien uur kwam onder geleide van
de ondergrondsche de melkwagen van Heusden.
Die moest de melk naar de fabriek brengen, maar
er kwamen ook ruim honderd personen mee.
Vandaag zijn de schilders aan den gang geweest bij
mij. Er waren 35 ruiten stuk en ik heb een bon
ontvangen voor 8 nieuwe ruiten. De rest moet men
maar zien dicht te krijgen met carton, met afgedank
te planken enz. Ze hoeven in elk geval niet gewassen
te worden.
De radio meldt vanavond dat Belgrado gezuiverd
is van Duitschers.
Zaterdag 21 October 1944
Gisteren heb ik bij den Wachtmeester geïnformeerd
hoe ik het aan den steel steken moet om morgen
naar het bedrijf op Heusden te gaan. Hij gaf mij ten
antwoord: kom morgenvroeg om 8 uur aan de
jongensschool op de markt, dan zal een geleide met
u meegaan. Om 8 uur ’s morgens was ik aan de
school en ik zag meteen een van de Bazen. Ik vroeg
om een geleide om naar Heusden te gaan. Deze gaf
mij ten antwoord dat ik maar zonder geleide moest
gaan en als ik bij een wachtpost kwam, moest ik
maar zeggen dat in Asten de dienst weigerde.
Ik mijn fiets op en naar Heusden. De eerste wacht
post stond op den weg die naar het Kasteel liep. Ik
zeg tegen hem dat in Asten de dienst is geweigerd
en ik kreeg meteen ten antwoord: fiets maar door.
De tweede wachtpost stond op Heusden en daar
ging het hetzelfde.
Op het bedrijf heb ik van alles genoteerd en aan Wiel
het een en ander besteld. Nadat ik alles nog eens
nagekeken had peddelde ik weer huiswaarts. Dit
ging goed tot bij Frans van Bussel,
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daar was het: hallo, afstappen. Het was half tien en
er zou zoo een geleide uit Asten komen; daar
mochten we dan mee verder. Maar er kwam geen
ondergrondse uit Asten opdagen. Toen het tien uur
was, kwam er een van de vier Heusdense geleiden
die zei: ” Ik zal ze wel naar Asten brengen”. En ja
daar ging de stoet, 2 aan 2 naast elkaar, allen per
fiets, den eenen fiets al slechter dan den andere.
Zoowat tachtig personen gingen naar Asten. De
menschen van Heusden krijgen dan een uur de tijd
om hun inkopen te doen. Daarna gaan ze onder
geleide weer naar Heusden terug.
Marinus Koolen, de bakker, zal vandaag voor het
laatst hier bij ons zijn brood bakken. Maandag mag
hij thuis weer beginnen. Het is M. Koolen toegezegd
dat hij weer stook voor den oven zal krijgen en
stroom voor aandrijving der machines. Dus het gaat
toch langzaam weer in de goede richting.
Zondag 22 October 1944
Vandaag zondag naar de Heilige Mis geweest en
thuis heb ik het hoognodige verricht. Volgens de
radio van vandaag zijn de Engelschen en Amerika
nen weer een offensief begonnen bij Den Bosch en
Nijmegen. Ze maken op beide plaatsen vorderin
gen. Uit de buurt van Venlo is geen nieuws, terwijl
we zoo verlangend uitzien naar nieuws uit Horst.
Vandaag heb ik eens flink uitgerust; dat doet me
bijzonder goed na al die treubel.
In Meijel wordt nog steeds geschoten door de
Duitschers.

Deurne, naar de voedselcommissaris om allerlei
inlichtingen te geven. Ik kreeg toen een nieuwe
voedertoewijzing voor ± 3590 kg voer voor mijn
kippen. Het aantal kippen dat ik had was nog steeds
1212 stuks. Toen ik van Deurne terugkwam reden
er vijf wagens en twee karren met vluchtelingen.
Deze kwamen uit IJsselstein en moesten naar So
meren. Heel IJsselstein moest evacueren vertelden
zij. Een wagen was er bij met een huisgezin met
negen kinderen, man en vrouw en grootvader. Hun
heele bezitting die zij hadden, bestond uit paard en
wagen, eenige dekens en twee kleine pakjes met
ondergoed. Treurig om aan te zien. Wij moeten nu
nog zeggen: God dank, wat zijn wij er nog goed
vanaf gekomen. In vijf dagen waren wij bevrijd.
Woensdag 25 October 1944
De radio geeft door dat Den Bosch, Schijdel, Ber
licum, St. Michielsgestel en Rosmalen zijn bevrijd.
Vanmorgen zijn hier ongeveer honderd tanks
doorgekomen en zoo ’n tweehonderd andere wa
gens.
In Asten zijn vandaag 1700 Amerikanen ingekwar
tierd. Bij ons zijn er ook twee. Wie zou ooit gedacht
hebben dat wij Amerikanen tot inkwartiering
zouden krijgen.
Er is vandaag door de kanonnen weer geschoten dat
het bar is.
wordt vervolgd

Maandag 23 October 1944
Vannacht is hier in Asten geschoten met kanonnen,
zoo geweldig als nooit tevoren. En nu ik hier aan
het schrijven ben, gaat het er weer op met schieten.
Het is veel waard dat we er niet bang voor hoeven
te zijn, want we krijgen geen tegenantwoord. ’t Gaat
hier anders slecht vooruit; ’t is te hopen dat er
spoedig verandering in komt. Volgens de radio is
Schijndel ook vrij en de Engelschen zijn Den Bosch
genaderd tot op acht kilometer.
Dinsdag 24 October 1944
Vandaag heb ik zoo wat den heelen dag gefietst.
Eerst appelen halen, dan naar het distributiekan
toor broodkaarten halen en dan naar het bureau
(boerenbond) voor een voedertoewijzing. Deze
toewijzing is in Sevenum. Daar moest ik voor naar
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vervolg van artikel op pag. 19
[1] Zie voor de bedoeling van deze artikelenreeks en
de eerste kwisvraag De Vonder 2016 Jaargang 22
nr. 3 p. 15.
[2] J.A. Coldewij. De heren van Kuyc 1096 – 1400.
Tilburg, 1981. (Bijdragen tot de geschiedenis van
het zuiden van Nederland, deel L).
[3] C.E.A. baron Van H vell tot Westerflier. Ge
schiedenis van de heeren, de heerlijkheid en de
dorpen van Asten en Ommel. (Manuscript). Dit
werk is digitaal te raadplegen in het Anna Ceelen
Huis bij kasteel Asten en bij het Regionaal Histo
risch Centrum Eindhoven.
www.heemkundekringdevonder.nl

DE NIET-GESTELDE KWIS
VRAAG 4
Van coöperatieve roomboterfabriekjes tot één
coöperatieve zuivelfabriek
Dicht bij de ‘heren- en vrouwenbuurt’ in Asten, aan
de overzijde van de Heesakkerweg, stond voor en
kele jaren de melkfabriek van Campina. Ruim een
halve eeuw geleden is die daar gebouwd als de
Coöperatieve Zuivel Fabriek Asten-Someren. Voor
Asten was het de opvolger van de Coöperatieve
Stoomzuivelfabriek De Oude Molen en voor Some
ren van De Zomerbloem. Lierop kende sinds 1943
geen eigen zuivelfabriek meer. Tot dat jaar werd de
Lieropse melk verwerkt op de Flora. Die dorps-zui
velfabrieken waren voortgekomen uit de vele 19de–
eeuwse coöperatieve roomboterfabriekjes in Asten,
Lierop en Someren.

De in 1961 gebouwde Coöp. Zuivel Fabriek AstenSomeren. Collectie Christ Warnar.
Kwisvraag 4
Vraag: Hoe is de coöperatieve Zuivel Fabriek As
ten-Someren in Asten terechtgekomen?
Oplossingen kunnen voor 15 juli 2017 worden in
gestuurd via h.laarschot@planet.nl of via de brie
venbus van het Heemhuis (t.a.v. Hans van de
Laarschot).
(Het strekt tot meerdere eer en glorie en punten als
er naast het antwoord op de vraag meer informatie
wordt gegeven.)

van Voornstraat is een voor Asten niet juist gekozen
straatnaam. De adviseurs van de gemeente destijds
valt echter niets te verwijten. Gerard stuurde extra
informatie mee en dat is de informatie, waarop ook
de vaststelling van deze straatnaam gebaseerd is.
Onderzoekers, onder wie kasteelheer baron Van
Hövell tot Westerflier, namen lange tijd aan dat
heer Albert van Cuijck getrouwd was met Adelheid
van Voorn. Albert was heer van Asten, dus dan was
Adelheid van Voorn vrouwe van Asten. Beiden
kregen een straatnaam naar zich vernoemd.
Kennis wordt regelmatig bijgesteld; ook historische
kennis. En dat geldt ook voor de vrouw van Albert
van Cuijck. Uit het onderzoek van dr J.A. Colde
weij, gepubliceerd in 1981[2], is gebleken dat Albert
omstreeks 1195 getrouwd is met een dochter van
Rutger van Merheym (Merum) en Aleydis van
Horne. Haar voornaam is niet bekend. Naar deze
adellijke dame had dus eigenlijk de Adelheid van
Voornstraat vernoemd moeten zijn. Voor de histo
rie-gidsen in Asten een leuk weetje om te vertellen.
Heerlijkheid-Asten-onderzoeker Peter Slegers
kende het resultaat van het onderzoek van Colde
weij en wees op de vermelding van Adelheid van
Voorn als vrouw van Albert van Cuijck in het uit
gebreide werk van baron Van Hövell tot Westerflier
[3]. Peter had voorts nog opmerkingen over twee
andere straten. Hij zegt “de naam Rigaud de
Cockstraat is ook niet de beste spelling, maar hij
was wel een echte heer van Asten, die past in de
‘heren- en vrouwenbuurt’.” Over de Dirk de Vos
straat meldt hij, dat het tussenvoegsel niet hoort:
Dirk Vos was de kasteelheer. Peter vindt Dirk Vos
geen echte ‘heer’ uit het feodale tijdperk. Dirk werd
bezitter van de heerlijkheid Asten in de Franse tijd,
een nieuw regime en daarom vindt Peter dat hij ei
genlijk niet in het rijtje past.
Tot mijn verbazing is de Bernard de Merodestraat
niet ingezonden als oplossing. Al vaak is geopperd
door deze en gene dat deze wrede heer van Asten
geen straatnaam verdiend heeft. Hij was verant
woordelijk voor de heksenvervolging in Asten in
1595. Onschuldige Astenaren werden door hemzelf
en zijn beul gemarteld en Anna Ceelen bezweek aan
de daarbij opgelopen verwondingen. Een Anna
Ceelenstraat of –hofje was beter op zijn plaats dan
de Bernard de Merodestraat.
Peter scoort met de extra informatie extra punten.
Dit leidt tot de volgende stand bij de koplopers:
Gerard van Hal 4 punten en Peter Slegers 3 punten.

Oplossingen kwisvraag 3
Weer zijn meerdere goede oplossingen binnengeko
men. De vraag was: Welke straatnaam hoort niet
thuis in de ‘heren- én vrouwenbuurt’ van Asten en
waarom niet? Koploper Gerard van Hal stuurde
ook deze keer een goed antwoord in. De Adelheid Hans van de Laarschot

19

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
Dakdekkersbedrijf Joan Meeuws, Liesberg 14, 5712 JL Someren
Driessen Advies & Beheer Witvrouwenweg 12, 5711 CN Someren
Geven Aannemersbedrijf BV, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
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
MIDAS Winkels, Markt 10, 5721 GE Asten.
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712EM Someren-Eind
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
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

