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Van het Bestuur
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 winterperiode hebben zich geen
nieuwe leden aangemeld bij onze vereniging:

plaats de extra lezing (in het Engels) door Graham
Spence over de crash van een vliegtuig in de Peel
tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij de neef
van zijn moeder en nog zes andere Britten het leven
lieten. Op donderdag 17 mei is er een lezing over
Kamp Vught in de zaal van Hotel Centraal te So
meren, die gevolgd wordt door de kleine excursie
naar dat kamp op zaterdag 26 mei vóór de middag.
Tot slot houdt Anneke Vàhl op woensdag 13 juni
in Museum Klok & Peel haar lezing over architect,
kunstenaar en projectontwikkelaar Pierre Cuypers.
Deze lezing is gekoppeld aan de “grote” excursie op
zaterdag 23 juni naar Roermond.
Op vrijdag 23 maart vindt in Hotel Centraal de
jaarlijkse contactavond plaats. Tijdens die avond
verzorgen Piet Snijders en Peer Welten een optreden
over het Aastes dialect.

In memoriam erelid Ad Smulders
Op 31 januari is ons erelid Ad Smulders op 98-jari
ge leeftijd overleden. Ad was jarenlang erg bedrijvig
binnen onze heemkundekring en tot op zeer hoge
leeftijd was hij actief lid van de werkgroep archeo
logie. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen veel sterkte toe.
In memoriam Piet van Eijk
Jan van de Rijdt
Op 22 februari overleed onverwacht ons (gezins)lid
Piet van Eijk. Wij wensen zijn vrouw Ton en de
overige familieleden veel sterkte toe.
Algemene ledenvergadering 3 april 2018
In oktober heeft het bestuur een dag uitgetrokken
om na te denken en te discussiëren over het toekom
stig beleid van onze vereniging. De resultaten van
die dag zijn verwerkt in een nieuwe Hoofdlijnenno
titie 2018-2022, die tijdens de komende algemene
ledenvergadering zal worden voorgelegd. Daar
naast zullen het algemeen en het financieel verslag
2017 alsmede de bevindingen van de kascommissie
worden gepresenteerd. Na de pauze vertelt Fokko
Kortlang over de Somerense opgravingen.
Overige zaken
Op maandag 26 februari is in Someren-Heide een
druk bezochte presentatie verzorgd door de project
groep binnen De Vonder, die zich wil gaan inzetten
voor het behoud en de restauratie van het Wehr
machtshuisje aldaar. Hopelijk komt er voldoende
steun van de gemeente en uit de gemeenschap om
dit doel te realiseren.

Activiteiten komende periode
In de komende periode zijn er vier lezingen, waar
van er twee zijn gekoppeld aan excursies. De eerste
lezing is op woensdag 11 april in Museum Klok &
Peel door Theo Knoops en gaat over de onderwijs
dames De vent. Op dinsdag 24 april is op dezelfde foto: Ad Smulders
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Van de redactie
Een opstekertje zo af en toe doet de mens wel goed,
en we zijn dan ook heel blij met de bemoedigende
uitslag van de enquête. Met name de waardering
van de vaste rubrieken stellen we erg op prijs. Maar
evengoed de artikelen van vaste schrijvers zoals
Jaques en Cees en de gelegenheidsschrijvers, willen
we graag bedanken.
Cees Verhagen grijpt de komst van de nieuwe
burgemeester met de mooie voornaam aan om haar
voorgangers nog eens door te lichten. Luisterrijke
figuren, vader en zoon Verhoysen, en natuurlijk de
zo noodlottig omgekomen Piet Smulders. Maar
evengoed de eendagsburgemeester Kerssemakers
die tevens gemeentesecretaris wilde zijn en dat van
de Raad niet mocht. Someren eert zijn burgerva
ders, zelfs al heten ze Dilia.
De Hombroeckstraat in Asten ligt stralend aan de
Zonnehof maar wie was nou die Hombroeck. Sjaak
Jöris wijst Anthonia van Hombroeck aan als de
naamgeefster, zij was in 1754 de mede-eigenaresse
van de heerlijkheid Asten. Eveneens van Sjaak is
de geschiedenis van het fietspad Heusden - de Peel.
De dodenweg noemt hij het op grond van het grote
aantal slachtoffers van het verkeer aldaar, met
name van brommers. Lezers van korte berichten
komen hier aan hun trekken. Maar in het voorjaar
van 2018 gaat de schop dan toch in de grond. Bu
rengeruchten zullen er natuurlijk altijd blijven, ze
kunnen stimulerend werken. Peter Slegers van de
werkgroep Oud Schrift diept uit het Heerlijkheids
archief een interessant verhaal op over de datum
van Pasen zoals die in de oudheid en de middeleeu
wen gehanteerd werd. Onder de titel “Nieuwjaar
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begint bij Pasen”, en dat verrast toch even.
Piet Feijen vervolgt zijn tocht “Te voet dur Aaste”
alsof er niets aan de hand is. Maar als hij klaar is
met zijn virtuele rondgang langs de processieplaat
sen wordt het verhaal overgenomen door een ABN
sprekende kollega die blijk geeft ook “Aaste van
vruuger" goed te kennen. Bedoeld als P.S. zullen we
maar zeggen. Het verhaal gaat verder in de stijl van
Piet Feijen, voor ouderen een goed herkenbare
beschrijving van rijk-rooms Asten. Heerlijke nos
talgie.
Tot slot: Oud goud. De vondst van een verminkt
lijk op het kerkhof van Asten, wie wil daar niet meer
van weten.
Lees De Vonder met plezier.
Namens de redactie, Gerard ten Thije
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Een kort leven als burgemeester in
Someren

(1925-1993)
1991-1999: Joseph A.M. VOS (1948-heden)
2000-2017: Alfred P.M. VELTMAN (1949-he
Dilia Blok is op 4 december 2017 beëdigd als eerste den)
vrouwelijke burgemeester van Someren. Dat was 2017- heden:
Dilia BLOK (1966-heden)
voor mij aanleiding om de burgemeesters ‘op een
rij’ te zetten. Hierbij viel vooral op de korte tijd dat In deze lijst vallen vooral de langdurige burgemees
Wilhelmus Kerssemakers burgemeester was van terschappen op van Johannus Verhoijsen (50 jaar)
Someren. Hij werd schertsend de driemaandburge en de zeer korte (3 maanden) van burgemeester
meester genoemd. Waarom bleef hij maar drie Kerssemakers.
maanden in Someren? De zoektocht leverde dit
verhaaltje op van politieke intriges en eigenbelang.
De burgemeesters van Someren
In de Franse tijd was Martinus van Dremmen van
1803 tot 1811 schout-civiel, hierna werd hij burge
meester van Someren.
1811-1835:
Martinus van DREMMEN
(1772-1836). Hij was tevens notaris.
1835-1850: Hendrik VERHOIJSEN (1782-1857).
1850-1900: Johannus VERHOIJSEN (1825-1900),
volgde zijn vader op en was bij zijn benoeming 24
jaar oud en werd tevens secretaris van Someren en
van 1869 tot 1879 ook van Lierop.
1900-1900: Wilhelmus Antonius Petrus KERS
SEMAKERS (1874-1943). Krijgt eervol ontslag en
wordt burgemeester in Raalte.
1900-1903: Wilhelmus Petrus Johannes Marinus
THIJSSEN (1859-1911). Tevens burgemeester van
Soerendonk en Gastel. Vraagt net zoals zijn voor
ganger eervol ontslag en werd burgemeester van
Valkenswaard.
1903-1926:
Wilhelmus Adrianus Josephus MI
CHELS (1873-1945). In 1905 ook secretaris van
Lierop. Ook hij had het moeilijk in Someren. Hij
was in de kost bij Jan Buskens en hierna woonde hij
in Heeze. Hij vroeg elk jaar verlening aan om niet
in Someren te wonen, dit tot ergernis van de ge
meenteraad. In 1926 werd hij benoemd in Heeze.
1926-1944:
Petrus (Piet) J.C. SMULDERS
(1895-1944). Sinds 1921 was hij secretaris van So
meren. Hij werd na de samenvoeging met Lierop
ook burgemeester van Groot-Someren. Samen met
Michels was hij heel belangrijk voor de ontginnin
gen in Someren. Tijdens een van de Silbertanne
acties van de Duitsers werd hij in 1944 door Neder
landse SS-ers vermoord.
1945-1968: Johannus (Jan). M. BOERENKAMP
(1903-1981) Hij was secretaris van Someren en werd
aanvankelijk waarnemend burgemeester. In 1946
werd hij officieel burgemeester van Someren.
1968-1991: Henricus Antonius Josephus ROELS
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50 jaar was bijzonder lang maar in Asten wist
burgemeester G. Frencken het nog langer vol te
houden, 60 jaar, en daarmee was hij de langstzit
tende burgemeester van Nederland. Hij was toen 86
jaar.
De lange en korte periode van de twee burgemees
ters hadden die iets met elkaar te maken?
Na de dood en het langdurige burgemeesterschap
van Johannus Verhoijsen stond in de krant de ZuidWillemsvaart: “moge zijn zoon Henri zijn opvolger
zijn”. Was hiermee de toon gezet?
Burgemeester Kerssemakers

Wilhelmus Antonius Petrus geboren Kerssemakers
www.heemkundekringdevonder.nl

30-12-1873 in Puiflijk (Druten) als zoon van
hoofdonderwijzer Johannus Jacobus Kerssema
kers en Elisabeth Jeurgens (1865) (getrouwd, 1ste
keer met Cornelia Hoogstraten en 2de keer met
Elisabeth Jeurgens)
Wilhelmus trouwt op 30-01-1901 in Almelo met
Maria Elisabeth Francisca Sommer.
Hij werd gemeentesecretaris in Made en hij is daar
in de kost. In het bevolkingsregister staat dat hij op
2-2-1899 werd ingeschreven en dat hij afkomstig
was uit Borne (ov).
In het Koninklijk Besluit van 12-04-1900 wordt hij
op jonge leeftijd, 35 jaar, op 1 mei 1900 benoemd
tot burgemeester van Someren. Hij krijgt het daar
moeilijk. Zijn voorganger Johannus Verhoijsen
(1850-1900) was maar liefst 50 jaar burgemeester in
Someren en voor hem was zijn vader Hendrik
Verhoijsen (1836-1850) ook burgemeester van
Someren geweest, ‘een familie aangelegenheid’ en
iedereen dacht dat zijn zoon Henri hem zou opvol
gen. De Verhoijsens waren een belangrijke familie
in Someren. De gemeenteraad was niet blij met zijn
benoeming en op de raadsvergadering van 19 april
1900, waar de nieuwe burgemeester als toehoorder
aanwezig was, werd de benoeming voor kennisge
ving aanhoord en werd in dezelfde vergadering snel

foto: burgemeester Verhoysen
de zoon van de oude burgemeester, Henri, als se
cretaris benoemd. Deze benoeming was een soort
motie van wantrouwen. De nieuwe burgemeester
Kerssemakers was er vanuit gegaan dat hij beide

functies zou krijgen. Dit was heel belangrijk voor
hem omdat hij financiële problemen had. Wellicht
zijn enkele gemeenteraadsleden ingelicht dat hij in
Made schulden had.
Zijn installatie werd op zijn verzoek zeer sober ge
houden. Wist hij toen al dat dat hij niet lang in
Someren zou blijven?
Bij Koninklijk Besluit krijgt hij eervol ontslag en
verlaat hij op 31 juli 1900 Someren.
Intussen had hij al het notarishuis in de Speelheu
velstraat gekocht, maar is daar nooit gaan wonen.
Wellicht zou een ander en bijkomend probleem
kunnen zijn dat zijn aanstaande bruid uit Almelo
niet wilde verhuizen naar deze ‘uithoek’ in Neder
land.
Uit verslag De Commissaris van de Koningin over
Made en Drimmelen
Tussen 1896 en 1928 was Mr. A.E.J. baron Van
Voorst tot Voorst Commissaris van de Koningin in
Noord-Brabant.
'Den 16 October 1901 kwam ik weer in de gemeen
te Made; aan het station liet ik mij halen door een
rijtuig van Krommers uit Raamsdonkveer, een
goede landauer met goede paarden. Op het raadhuis
vond ik B. en W.; de wethouders Van der Made en
Jansens had ik ook in 1896 te Made aangetroffen.
Ik informeerde naar den tegenwoordige secretaris,
Van Sleeuwen, en naar Kerssemakers, den tegen
woordige burgemeester van Raalte; tot mijne niet
geringe verbazing vernam ik, dat Kerssemakers te
Made zooveel schuld had nagelaten, welke pas in
den allerlaatsten tijd vereffend was; dat hij blijkbaar
geen eigen middelen had gehad, en met zijn tracte
ment als secretaris – f. 750 – blijkbaar niet had toe
gekund. Toen ik den burgemeester er mijne verba
zing over te kennen gaf, dat hij mij zulks niet had
bericht, toen ik hem om advies had gevraagd, (bij
de burgemeestersvacature te Someren) antwoordde
deze, dat als ik tusschen de regels van zijn bericht
had gelezen, ik het wel had kunnen veronderstel
len!!! Ik voegde hem toe, dat ik aan dergelijke be
richten niet veel had.'
Bij Koninklijk Besluit van 21 -07-1900 wordt hij op
1 augustus 1900 benoemd tot burgemeester in
Raalte. Hier heeft hij zijn plek gevonden en blijft
tot 1934 burgemeester van Raalte. Op 7-12-1943
sterft hij in Twello (Deventer). In Raalte is een straat
naar hem vernoemd.
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Zijn opvolger had het na 3 jaar ook al snel gezien Leuterbroek en Knikgraag zijn de twee wethouders
in Someren en vertrok naar Valkenswaard waar hij van Someren.
burgemeester werd. Was het in die tijd zo slecht
gesteld met de politieke verhoudingen in Someren?
Bronnen.
Tot slot een ingezonden stuk uit de krant De Zuid- Hertog Jan en de Zummerse mens, Jean Coenen
Willemsvaart van een ‘Peeloester’ dat betrekking 2001.
Kroniek van Fanfare “Somerens- Lust”, A. Re
heeft op S(Z)omeren (Zoetemeer).
De eerste keer werd dit verhaal geweigerd maar later mery 1974.
Internet: Wikipedia, RHCe, BHIC, Wie Was Wie
in mei 1900 toch gepubliceerd.
Zoet slaat schertsend op braaf en meer verwijst naar en Delpher.
de Meer het grote ven dat op de Grote Speelheuvel Verslag, tussen 1896 en 1928, van de Commissaris
van de Koningin over Made en Drimmelen.
lag (nu Wilheminaplein).
Archief Cees Verhagen.
Cees Verhagen, november 2017

Prima respons op de enquête
Het bestuur van heemkundekring De Vonder en de
redactie van dit blad zijn aangenaam verrast door
de uitstekende respons op de enquête naar de tevre
denheid van de leden over het verenigingsblad De
Vonder. De enquête werd eind vorig jaar zowel
schriftelijk als digitaal gehouden. Van de 279 leden
stuurden er 148 een ingevulde enqûete in, een res
pons van 53 %.
Volgens kenners is dat een zeer hoge score en mag
daaruit worden afgelezen, dat de leden van De
Vonder zich zeer betrokken voelen bij hun heem
kundeblad. Dat alleen al is goed nieuws.
Nog beter nieuws levert de inhoud van de enquête
op. Want, zo blijkt, het blad De Vonder wordt
hogelijk gewaardeerd en boven verwachting goed
gelezen. Tegelijk zijn veel respondenten ingegaan
op de uitnodiging om nog eventuele verbeterpunten
aan te dragen.
Bestuur en redactie willen graag de tijd nemen om
de aangedragen suggesties zorgvuldig te bekijken,
teneinde gefundeerd het beleid te kunnen bijstellen
óf juist niet. Daarom komen we graag in de volgen
de editie van De Vonder inhoudelijk terug op de
enquête. Voor nu past het 't bestuur en de redactie
van dit blad om alle leden alvast hartelijk te bedan
ken voor de enthousiaste medewerking aan de en
quête.

Fotografen
Foto voorpagina: Maria van Neerven
Foto achterpagina: Maria van Neerven
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Hombroeckstraat
Hombroeckstraat.
Over van Nievervaart en Hombroek en hun heer
lijke rechten.
Waarom een Hombroeckstraat en geen Niever
vaartstraat weet ik niet.

Foto: Hombroeckstraat, ingang Dijkstraat
Toen Bregje van Ghesel in 1754 stierf werd de
heerlijkheid Asten door de familie van Ghesel ver
kocht. Voor 5/6 deel aan de heren Jan van Niever
vaart koopman te Dordrecht en Cornelis van
Hombroek, koopman wonende even buiten de stad
Dordrecht en 1/6 deel aan de Astense secretaris
Jacobus Lozecaat. Cornelis van Hombroek over
lijdt in mei 1787. Zijn weduwe Anthonia van
Hombroek Paapegaay wordt dan mede-eigenaresse
van de heerlijkheid. Een paar jaar later kwamen de
eigendomsverhoudingen ietsje anders te liggen.
Toen had de weduwe Anthonia van HombroekPaapegaay de helft in handen en de broers Cornelis
Melchior van Nievervaart en Martinus A. van
Nievervaart samen de andere helft. In 1790 schreven
ze in een brief: 3 mei 1790. Om onze heerlijkheid te
verheffen op namen van Anthonia Paapegaay, wed
Cornelis van Hombroek voor de ene helft en Cor
nelis Melchior van Nievervaart met Martinus A.
van Nievervaart, tezamen voor de andere helft. Ten
opzichte van een bezet- of sterfman zijn wij nog in
deliberatie. Mevr. van Hombroek heeft geen zonen
in leven, echter meer dan een douzijn kleinzonen.
Ik Cornelis M. van Nievervaart heb geen kinderen,
doch mijn broeder Martinus A. van Nievervaart
heeft er een zevental waaronder 3 zonen. Een bezetof sterfman was een formele leenheer, de rechtsper
soon die de heerlijkheid op zijn naam kreeg.Die
mocht ook minderjarig zijn. Omdat de heren bijna
nooit in Asten verbleven werd het kasteel verhuurd
om het zo bewoonbaar te houden. Door zakelijke

briefwisselingen van en naar de secretaris Jacobus
Lozecaat komen we het een en ander te weten over
hun periode waarin Van Hombroeck en Van Nie
vervaart “heren van Asten” zijn. Zij werden getrof
fen door de inval van de Fransen, die de meeste
heerlijke rechten naar de prullebak verwezen. De
Astense bevolking greep dat aan om het niet zo
nauw meer te nemen met de wet. Met name de
molenaar Antoni Goort Loomans betaalde zijn
huur voortaan slecht. Toen hij dan tot overmaat
van ramp in oktober 1795 door de stemgerechtigden
van Asten ook tot drossaard werd gekozen, was dat
tegen het zere been van de Heer en Vrouwe van
Asten . Deze deden er alles aan om de verkiezing
ongedaan te maken. De molenaar Loomans werd
verzocht om op 31 dec. 1796 de molens te verlaten
en te ontruimen. Ook hadden de inwoners van
Asten in 1775 een botermarkt en een waag opge
richt. Dit achtten de Heer en Vrouwe van Asten in
strijd met hun heerlijke rechten. Uit enkele brieven
blijkt dat er ook nog goede zaken gedaan werden.
Over de protestantse kerk die werd gebouwd
schrijven ze: “Wij feliciteren u wel hartelijk met het
geschenk door den koning van f 4693,- uit de kas
d’Épargne geaccordeerd, tot de opbouw eener ge
reformeerde kerk.

En wij accorderen met homologatie en in navolging
der edelmoedige en onpartijdige sentimenten van
den besten koning op onse beurt en schenken ten
behoeve van die kerk 100 sparren te kappen of te
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rooijen uit onsen zoogenaamde Varrenhof. […]
Voor welke 100 sparren wij geen andere prijs be
geeren dan alleen ons oud regt van den houtschat,
bij moderatie, tauxatie of minnelijke schikking of
overeenkomst, welk regt wij niet kunnen nog mogen
laaten slippen. En nadien wij en onse voorzaten van
ouds her, als Heeren van Asten meer dan vier eeu
wen lang, tot den jaare 1795 toe, altoos gehad
hebben, gedistingueerde zitplaatsen in de beide
kerken, zoude het ons niet onaangenaam zijn dat u
bij den opbouw der nieuwe kerk het daar heen
konde derigeeren of schikken dat er een ordentelijk
gestoelte met zitplaatsen voor 10 a 12 persoonen
voor ons en onse rentmeester of onse en zijnen fa
milie wierde geplaatst. En daar het ons ook wel
voegzaam zoude voorkomen en wij ook in die
verwachting zijn, dat door de gereformeerde ge
meenten van Asten een dankadres zal werde geper
senteerd aan den koning voor zijner majestijts libe
raal en genereus geschenk tot opbouwing eener
gereformeerde kerk en zouden wij ook graag zien
dat ook onze namen C.M. van Nievervaart en de
weduwe C van Hombroek woonende te Dordrecht
in het hoofd der addressanten wierde geplaatst, als
de grootste geërvden van Asten met honorable
mentie van ons geschenk van 100 sparren”.
Op 4 maart 1810 schreven ze:
“Wij zien ook dat de 100 sparren uit onsen Varren
hof zijn gehaalt en geëmployeert tot den opbouw
van de kerk voor de gereformeerde en dat dezelve
kerk reets voltooyt is, behalve de banken en eenige
kleinigheden waar mede wij u en de gereformeerde
feliciteren. Ook noteren wij dat de directie en opzigt
over de bouw is opgedragen aan de heren dominee
Jansen, de secretaris Nouhuis de commies collec
teur van den Bosch en aan uw persoon, door de
gereformeerde gemeente. Als mede dat er een ge
stoelte van 10 zitplaatsen is gestelt”.
In een brief van febr. 1806 komen we te weten dat
de eiken processierupsen ruim 200 honderd jaar
geleden al floreerden. “Daar volgens publicatie van
het departementtaal bestuur de rupsen aen de ei
kenboomen van onder de 20 voeten hoog, voor april
moeten werden uitgedaen en twee voeten onder den
grond begraven, zal zulx nog al wat omslagt maak
en”.
JAC. JÖRIS.
Bron:
Kasteelarchief.
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Kroniek schetst het ontluisterend
beeld van een dodenweg
Met het fietspad Heusden-de Peel
wordt een oude belofte ingelost.
Door JAC. JÖRIS.
Nu in Heusden het fietspad langs de Meijelseweg
definitief zijn beslag krijgt, wilde ik eens terug kijken
naar het begin. Al in 1947 -mijn geboorte jaar- be
loofde mijn vader aan mijn oudste zus, die toen voor
het eerst naar school ging, dat ze binnen niet al te
lange tijd over een veilig fietspad langs de gevaar
lijke Meijelseweg naar school zou kunnen fietsen.
Nu, ruim 70 (!) jaren later, komt het er eindelijk van.
Na de oorlog nam de drukte in het vracht- en per
sonenverkeer snel toe. De Meijelseweg tussen Asten
en Meijel (over Heusden) werd een gevaarlijke
verbinding omdat er veel snelverkeer vanuit het
Duitse Ruhrgebied en de Limburgse regio Venlo/
Roermond overheen kwam. Dat reed richting
Eindhoven en verder westwaarts, of richting Hel
mond en verder noordwaarts. Voor het lokale
langzame verkeer op de Meijelseweg en Voorste
Heusden was dat een crime.
Aanvankelijk werd er links en rechts druk gepraat
over een fietspad en begin jaren 60 van de vorige
eeuw werden daarvoor daadwerkelijk enkele
grondaankopen gedaan, maar toen was de grootste
druk al van de ketel omdat in 1957 besloten was tot
de aanleg van het E3 traject tussen de Duitse en
Belgische grens, de huidige A67. De E3 zou vanaf
Stockholm over Asten naar Lissabon lopen!
Verder maakte de provincie op de begroting van
1965 17 miljoen gulden vrij voor verbetering van
secundaire wegen. Daarvan werd anderhalf miljoen
gulden bestemd voor de reconstructie van de weg
Asten-Meijel, Die zou voor een deel een nieuw tracé
krijgen, dat bij het Ei van Ommel aangesloten zou
worden op de E3.
Nadat de nieuwe verbinding Asten-Meijel (S24, nu
onderdeel van de N279) in 1971was geopend be
landde het fietspadplan Meijelseweg definitief in de
ijskast.
Overbodig, zo dacht men, omdat er nu beduidend
minder verkeer over de weg Meijel- Heusden-Asten
zou komen. Intussen is de situatie weer veranderd.
Onder andere het sterk toegenomen toeristisch
fietsverkeer heeft een veilige fietsverbinding weer
actueel gemaakt.
www.heemkundekringdevonder.nl

Ongelukken
Dat de weg van Meijel naar Asten (en vanaf 1955
ook de Heesakkerweg) gevaarlijk waren bewijzen
de vele ongelukken die er gebeurden, vaak met
zware verwondingen en dodelijke afloop.
De weg was veel te smal voor de grote vachtwagens
die dagelijks in grote getale voorbij kwamen, zeker
in de bochtige straten van de Astense dorpskom.
Daarbij kwam nog dat de weg zeer slecht was.
Vooral ter hoogte van de moerassige barrière in de
Peel was het “hult en bult”. Ruim 3 km. van het
oorspronkelijke wegtracé lag letterlijk in het moer
en was daarom slecht te onderhouden.
Ook bij de aanleg van de nieuwe weg (S24) waren
er plaatsen, waar 5 tot 6 meter diep moeras en veen
moest worden weggehaald. Door die uitdieping op
te vullen met geel zand van het bosgebied Hoogen
bergen, hield Heusden er langs de Gezandebaan een
prachtige visvijver aan over.
De grote verkeersdrukte in de kom van Asten werd
aanmerkelijk verlicht toen in 1955 de Heesakker
weg (de ‘nieuwe weg’, zoals vele hem nog noemen)
werd geopend. Voorheen zocht het drukke en zware
verkeer via de Wolfsberg, Emmastraat, Markt,
Wilhelminastraat een weg richting Sluis XI en
verder naar Eindhoven, of via Markt, Burgemeester
Wijnenstraat richting Sluis X en verder naar Hel
mond.
Dat het in Asten gevaarlijk was met al die bochten
bewijzen de berichten over botsingen tegen huizen.
Ik kwam in veel Peelbelang-edities berichten tegen
van dergelijke botsingen o.a. hoek Markt/Burge
meester Wijnenstraat ,waar nu de ijssalon is geves
tigd. Ook in de richting Heusden tegen de slagers

In maart 1952 meldt het Peelbelang het volgende:
Botsing van de week.
‘Het wordt meer en meer gebruikelijk om met een
auto, vrachtwagen of bus de stevigheid van de woning
van de hr. L. v.d. Heuvel in de Emmastraat te beproe
ven. Zo reed er donderdagmiddag tegen 4 uur een
personenbus van de hr. G. uit Helden tegen aan. De
wagen kwam uit de richting Meijel en slipte ter
hoogte van de genoemde woning. Hoewel G. , die
alleen in de bus zat, slechts een matige vaart had. De
rechtervoorzijde van de bus werd zwaar beschadigd
en de huishoek van de hr. v.d. Heuvel scheurde over
langs open. De winkelpui werd zodanig ontzet, dat de
deur niet meer geopend kon worden. De eigenaar van
de bus was op weg naar een garage in Eindhoven waar
enige lichte beschadigingen aan de achterzijde van de
bus moesten worden weggewerkt. De botsing heeft
gezorgd dat de garage meer te doen krijgt.’
In nov. 1961 stond na een dodelijk ongeval het
volgend in het Peelbelang.
‘Naar aanleiding van het vorige ongeval wijzen wij er
nog maar eens op het onhoudbare van de toestand
daar ter plaatse. De weg door de Peel moet alle ver
keer tussen Venlo en Eindhoven verwerken, maar de
provincie doet maar niets aan verbetering en verbre
ding van deze drukke weg. Vanaf de grens, op het
Limburgs gebied, is de weg goed en breed en voorzien
van een apart fietspad. Op Brabants gebied wordt de
weg plotseling smal en ongelijk. De inkom in Brabant
is wel imponerend! Doch dat niet alleen, de herhaal
delijk voorkomende ongelukken worden mede veroor
zaakt door deze situatie. Hoeveel ongelukken moeten
er nog gebeuren voordat de weg afdoende in orde
wordt gemaakt?’

29 doden.
In de periode 1947 tot 1971 -de tijd tussen de belof
te van mijn vader aan mijn zus en de opening van
de nieuwe weg- vielen er op dit gevaarlijke traject
maar liefst 29 doden en 48 gewonden, die onder
doktersbehandeling vielen of in het ziekenhuis be
landden.
Op 2 sept. 1947 vond een dodelijk ongeluk plaats
op de eerste schooldag van het jaar. Het toen 5 ja
rige meisje Wilhelmina Vlemmix kwam op de grens
winkel van Mikkers (nu boek en kantoorhandel Voorste Heusden-Meijelseweg ter hoogte van café
“Letters & Zoo”). Vanuit de richting Heusden werd van den Broek onder een vrachtwagen en overleed
de winkel van L. v.d. Heuvel (nu fysiotherapie van aan de gevolgen.
Beek) in de Emmastraat meerdere malen geraakt. Op 28 april 1950 verongelukte het 3-jarige zoontje
Van Bussel eveneens ter hoogte van café van de
Broek op de Meijelseweg. Hij kwam onder een bus
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om het leven.
Op 12 april 1952 vond voor de vierde maal in korte
tijd op de Meijelseweg een ongeval plaats en voor
de tweede maal met dodelijke afloop. Ditmaal werd
de 66 jarige Johan Berkvens aangereden. Hij over
leed nog dezelfde dag in het ziekenhuis.
16 april 1952 werd op de Meijelseweg ter hoogte van
H. Jöris de 79 jarige Frans Aarts aangereden door
een auto, toen hij van de Peel kwam en de Hollidee
weg in wilde fietsen, hij was op slag dood.
Op zondag 26 sept. 1954 vond er een ongeluk

plaats, op de kruising Gezandebaan-Meijelseweg,
ter hoogte van café van Geffen, waarbij de 73 jarige
wed. Verhoijsen-Lemmen onder een bus kwam en
ter plaatse overleed. Saillant detail is dat haar man
ook door een ongeval om het leven kwam. Ook hun
kleindochter kwam enkele jaren later op ongeveer
dezelfde plaats onder een vrachtwagen en overleed.
Woensdagmiddag 5 oktober 1954 had op de Meij
elseweg een noodlottig ongeval plaats waarbij de 61
10

jarige gehuwde J. de Haart om het leven kwam.
Op 3 mei 1956 eiste het verkeer op de gevaarlijke
voorrangsweg naar Meijel weer een dodelijk slacht
offer. Die donderdag rond 12 uur stak de 5 jarige
Marinus van der Heijden, van achter een fiets de
weg over en werd door een vrachtwagen geschept.
De verwondingen waren zo ernstig dat hij ter
plaatse overleed.
Het werd een zwarte dag voor Heusden, want de
zelfde dag tegen de avond was men bij de fam. J.
Hoefnagels een koe in een veewagen aan het laden.
Het 4 jarige zoontje Adrianus stond er naar te kijken
toen het plotseling van achter de wagen de weg op
liep en onder een auto kwam. Hij was op slag dood.
Donderdagmorgen 16 december 1958 om 11 uur
botste de 47 jarige mevr. A. Weijers-Brouwers uit
Venlo met de door haar man bestuurde auto uit de
richting Meijel ter hoogte van café Vos op een boom
langs de weg. De wagen werd zwaar beschadigd en
mevrouw moet nagenoeg op slag dood zijn geweest.
Op vrijdag 24 april 1959 om 2 uur had op de Meij
elseweg weer een dodelijk ongeval plaats. De heer
en mevrouw Moors uit Roggel reden richting
Asten, toen zij door onbekende oorzaak tegen een
boom reden. Mevrouw Moors werd zwaar gewond
naar het ziekenhuis gebracht waar zij nog dezelfde
dag overleed.
Zaterdag 11 juli 1959 had in korte tijd weer een
www.heemkundekringdevonder.nl

ziekenhuis overleed.
In de nacht van zondag op maandag 16 sept.1963
had op de Meijelseweg een verkeersongeval plaats
waarbij de 22 jarige bromfietser Strijbosch uit
Meijel het leven verloor.
Op dinsdag 26 nov. 1963 kwam op de Heesakker
weg de 13 jarige H. Rovers uit Heusden onder een
melkwagen bespannen met een paard, waarbij het
paard op de jongen trapte en vervolgens reed de
wagen er nog eens over heen. Zwaar gewond werd
hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij in de avond
overleed.
Om 5 uur dinsdag 13 okt. 1964 vond ter hoogte van
de Buizerdweg een dodelijk ongeluk plaats. Hierbij
kwam de 24 jarige P. van Stiphout uit Helmond om
het leven.
Zondag 20 dec. 1964 komt bij een ongeval op de
Meijelseweg de 18 jarige K. Wagner uit Leverkusen
Duitsland om het leven toen de auto waar hij met
drie andere jongens in zat tegen een boom reed.
Dinsdagmiddag 19 jan. 1965 werd het 9 jarige
meisje, Annie Vinken, op de Meijelseweg door een
vrachtwagen geschept en overleed aan de opgelopen
verwondingen.
30 april 1965 kwam de 14 jarige G. van de Pasch,

noodlottig ongeval plaats waarbij Toosje, het 7
jarige dochtertje van de familie A. Janssen van
Geffen, zodanig werd gewond dat het kind bij
aankomst in het ziekenhuis reeds bleek te zijn
overleden.
Op 30 november 1961 kwam de 81 jarige H. M.
Frencken op de Meijelseweg om het leven toen hij
werd overreden door een tractor met twee aanhan
gers met circus materiaal. Hij kwam onder de ach
terste aanhanger. Een juist passerende arts uit
Amsterdam kon alleen nog de dood vaststellen.
Op 18 mei 1962 werden op de Meijelseweg ter
hoogte van Willemsveen een aantal kinderen aan
gereden. Een der slachtoffers het 8 jarige Rietje van
Bussel, is daags daarna in het ziekenhuis overleden.
Dinsdag 28 aug. 1962 kwamen twee vrachtwagens
frontaal in botsing ter hoogte van het kasteel,
hierbij raakte het 8 jarige zoontje van expediteur T.
M. uit Asten zo zwaar gewond dat het later in het
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op de Meijelseweg, om het leven toen hij deelnam
aan een oriëntatierit en onder een auto kwam.
Vrijdag 14 mei 1965 werd de 79 jarige P. Timmer
mans op de Heesakkerweg onder een bestelauto en
werd zodanig verwond dat hij ’s avonds in het zie
kenhuis overleed.
Op de 5e mei 1966 komt de hr. P. Verspeek met een
vrachtwagen in botsing. Hij overlijdt diezelfde
nacht in het ziekenhuis.
24 juli 1966 vond bij de Aabrug in Heusden een
ernstig ongeluk plaats waarbij mevrouw K uit
Venlo overleed en twee andere personen zwaar ge
wond naar het ziekenhuis werden gebracht.
Dinsdag 26 december 1967 reden op de Meijelseweg
twee vrachtwagens frontaal op elkaar, waarbij P.
Hegger uit Arcen en L. Schouwenberg uit Beesel op
slag dood waren.
De zondag 7 juli 1968 werden op de Meijelseweg
twee broers Nijssen, 16 en 14 jaar, op hun bromfiets
door een achteropkomende auto aangereden.
Hierbij overleed de 14 jarige later in het ziekenhuis.
Op zondagavond 9 februari 1969 slipte de 18 jarige
M. van Bussel met zijn brommer op de Meijelseweg
en reed tegen een boom. Hij overleed ter plaatse.
Maandag 18 augustus 1969 had op de Meijelseweg
een zwaar ongeval plaats waarbij de 43 jarige P.
Vaes uit Nederweert om het leven kwam.
Maandagmorgen 5 november 1970 werd langs de
Meijelseweg het dode lichaam gevonden van de 18
jarige P. V. Volgens de politie was de jongeman met
zijn bromfiets tegen een boom gereden.
Nieuwe weg
Hier stopt mijn overzicht, omdat in 1971 de nieuwe
weg tussen het Ei van Ommel en Meijel werd geo
pend. Dat wil niet zeggen dat er daarna geen dode
lijke ongevallen meer plaatsvonden, maar de fre
qentie daalde aanzienlijk. De lijst dodelijke onge
vallen was een stuk langer geweest als ik de onge
lukken bij Sluis XI of richting Sluis X in het over
zicht had meegenomen. Die wegen hoorden immers
in zekere zin ook bij de gevaarlijke verbinding.
Wat het beruchte traject Meijelseweg-Voortse
Heusden betreft: ik heb er tot mijn tiende langs
gewoond. In die tijd zijn er drie ongelukken gebeurd
met zware verwondingen die niet in het Peelbelang
staan vermeld. Ook later vielen er zwaargewonden.
Hoeveel van hen er in verschillende ziekenhuizen
nog zijn overleden weet ik niet.
Tot slot: de Heusdenaren die al die jaren al op een
fietspad langs deze gevaarlijke weg wachten worden
eindelijk beloond. Asten heeft bijna het hele traject
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in eigendom; nu kan er gestart worden met de
aanleg. In het voorjaar van 2018 gaat de schop in
de grond.
Bronnen:

Peelbelang.
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BURENGERUCHTEN
In de Effer, van de HKK Hof van Liessent staat een
artikel over de verhouding tussen de Franken en de
Romeinen in onze streken. Harry Lamers, de
schrijver, beweert hier dat verschillende beweringen
uit de geschiedenis achterhaald zijn door opgravin
gen en bodemonderzoek. Zodoende komen er feiten
aan het licht, die eerder nooit aandacht kregen. Wie
weet bijvoorbeeld dat in België de grens tussen het
Franse en Nederlandse taalgebied parallel loopt
met de scheiding tussen löss en zand.
De Romeinen, die Latijn spraken, eisten de löss
gronden op en de
oud-germaans spre
kende Brabantse en
Limburgse boeren
werden naar de zand
gronden verdrongen.
En de zo geroemde
Romeinse legioenen
bestonden groten
deels uit omgekoch
te of gevangengenomen Germanen. Die de Romei
nen wel konden schieten, maar dat kostte ze wel
hun baantje. Ze hadden liever te maken met de
Oostromeinse keizer van Constantinopel. Als
Harry Lamers goed gedocumenteerd is, is het een
interessant onderwerp.

maar hij bleek dat zelf vlugger te kunnen doen. Dat
leidde tot een lange zoektocht naar de bewegingen
van het Amerikaanse leger die geen succes oplever
de, maar wel een mooi verhaal. De tbc-besmetting
was in de jaren na de oorlog een schrikbeeld voor
de bevolking, ook in de Peel. De longziekte (“de
witte pest”) werd be
streden met “buiten
lucht en zonlicht” en
daarvoor werden op
een draaischijf de be
kende huisjes inge
richt met veel glas en
openheid. Daarnaast kwamen er ook sanatoria. In
Sint Oedenrode (1908) en Son (1924). Voor realise
ring van het sanatorium Sint Jozefheil twijfelde
men tussen de Bakelseweg in Helmond en Gemert.
Tenslotte werd het de huidige lokatie in Bakel. In
1951.
Bij het zien van de foto viel het meteen op: een
vriendelijk ogende man in een SS-uniform. In Ge
merts Heem stond een foto van Willy Engbrocks.
In Gemert opgegroeid, sportief, goed gezien, en als
geboren Duitser onvrijwillig ingelijfd bij de SS.
Kreeg een hoge functie op Kamp Amersfoort en
heeft die gebruikt om gevangenen vrij te krijgen.
Wilde aan het eind van de oorlog deserteren maar
is door de Engelsen twee jaar gevangen gehouden
zonder dat iemand hem kon vinden. Lijkt een naïef
verhaal maar in Gemert wil men van Willy geen
kwaad horen. En wie het verhaal leest kan dat
begrijpen. Een goede Duitser in een verkeerd pak.
Een dikke Heemkroniek van HKK Heeze/Leende
heeft een uitgebreid artikel over het kasteel
Geldrop vanaf 1616, te veel om samen te vatten.
Lees het boek “kasteel Geldrop een edel verleden”.
"Waarom heeft Heeze
zoveel schilders?”, wordt
wel eens gevraagd.
Dat is het werk van
dominee Kremer. Die
had als bijvak oog
heelkunde gestudeerd,
en bleek een kundig oogarts waar kunstschilders
met ambitie graag naar toe gingen om de kleuren
beter te kunnen zien.
En Helmonds Heem komt de volgende keer weer
aan de beurt.

De Heem Son en Breugel heeft een uitgebreid verslag
van het dorpse reilen en zeilen in 1917.
Midden in de Grote Oorlog dus, maar het is teke
nend voor Son en misschien wel voor Nederland
dat de kroniek daar
aan voorbij gaat. Kneu
terigheid alom, de
grootste zorg is de toe
deling van levensmid
delen en brandstoof. Als je neutraal wilt blijven
moet je geen grote dingen willen doen, maar dan
blijft er nog genoeg over om je druk over te maken:
de distributie van graan en peulvruchten, een mooi
werk voor de onderwijzer die toch om vier uur vrij
was, het rookverbod (toen al!). Oorlog of geen
oorlog, het leven ging gewoon door, ondanks de
ellende 10 km zuideljjker. "Ze noemen me Zoeloe”
zegt Arie van Dommelen in Gemerts Heem. Hij is
het kind van een vermoedelijk Amerikaans soldaat,
en heeft de rassendiscriminatie van na de oorlog zo
goed mogelijk over zich heen laten gaan. Zijn om
geving vroeg Spoorloos om zijn vader te vinden, Voor samenvatting: Gerard ten Thije
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Nieuwjaar begint op Pasen
Het begin van het nieuwe jaar was niet altijd op 1
januari
Werkgroep Oud schrift en het Heerlijkheids archief
Asten
In de Werkgroep Oud schrift van onze heemkunde
kring de Vonder zijn we de laatste jaren bezig met
het transcriberen van het oude heerlijkheids archief
Asten. Dit archief wordt bewaard bij het BHIC in
Den Bosch. De vaste kern van de werkgroep bestaat
op dit moment nog maar uit vier personen. De twee
oudst zittende leden zijn Martien van Helmond en
Jac. Jöris (voorzitter / contactpersoon). Hans van
de Laarschot is het laatste jaar voor honderd pro
cent actief geweest als technisch adviseur van de
werkgroep. Ondergetekende Peter Slegers coördi
neert namens de groep de al enkele jaren de werk
afspraken. We zien elkaar gemiddeld tweemaal per
maand op een woensdagavond in het heemhuis te
Someren. Dan worden de ‘problemen’ besproken
in een gezellige sfeer. Het meeste werk wordt thuis
verricht. Soms wijken we af van de ‘rechte weg’ en
focussen we ons op voor Asten relevante documen
ten uit andere archieven zoals de Bossche protocol
len in het stadsarchief ’s-Hertogenbosch, documen
ten uit de nationale archieven (Nederland en België)
etc. Onlangs hielden we ons een avond bezig met
het transcriberen van een Kleefse oorkonde uit
1364,waarin toezeggingen worden gedaan aan
Hendrik van Kuyc over zijn rechten op Asten. Bij
het transcriberen behoort ook het bepalen van de
datum en is het goed om enige kennis te hebben van
de chronologie. Met de wetenschap van de chrono
logie staat het vast dat in de middeleeuwen gedu
rende een lange periode het nieuw jaar, in Asten en
ook in Someren, op Pasen begon.
Onderzoek over een grotere periode vereist kennis
van tijdrekening
De ontstaansgeschiedenis van de heerlijkheid Asten
(ca. 1200 – 1800) speelt zich af over een periode van
veel eeuwen. Dit impliceert diverse tijdreken fasen.
In de huidige tijd ervaren wij het als normaal dat
een nieuw jaar op 1 januari aanvangt, maar dat was
in het verleden niet altijd het geval. De huidige ju
liaanse tijdrekening is niet altijd vanzelfsprekend in
het verleden toegepast. Zo werd rond 1800 na de
Franse revolutie de republikeinse kalender inge
voerd.[1] In de zeventiende eeuw gebruikte men
zowel de juliaanse als de gregoriaanse kalender
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naast elkaar. Vandaar dat sprake was van datering
in ‘oude stijl’ en ‘nieuwe stijl’.[2] De gregoriaanse
tijd die door paus Gregorius XIII in 1582 werd in
gevoerd is niet overal even snel geïmplementeerd.[3]
In de Zuidelijke Nederlanden, die onder Spaans
gezag stonden, werd op 21 december 1582 het
nieuwe jaar geopend met 1 januari 1583. Het
kerstfeest van 1582 werd toen op 4 januari 1583
gevierd. Zowel in gerechtelijke documenten van de
schepenbank van ’s-Hertogenbosch als die van
Asten was het in de middeleeuwen gebruikelijk voor
datering gebruik te maken van heiligendagen. Men
gebruikte bijvoorbeeld ‘Bamis’ (Sint Bavo) voor
aanduiding van 1 oktober en ‘Sintemerten’ (Sint
Maarten) voor 11 november.[4] Voor in middel
eeuwse bronnen gebruikte tijdrekening is lang
aangenomen dat in Brabant over het algemeen de
paasstijl werd gehanteerd. Van Bavel en Camps
stelden echter vast dat dit voor veel plaatsen zeker
niet het geval was of op zijn minst twijfelachtig.[5]
Tijdens het onderzoek van Van der Ree-Scholtens,
bleek haar dat ook in de grensgebieden van Brabant
waarschijnlijk doorgaans niet de paasstijl werd
gebruikt.[6] In bijvoorbeeld het Land van Raven
stein werd in elk geval na 1399 de stijl van Kleef
gehanteerd; dit was de stijl van het bisdom Luik.
Dat wil zeggen, dat van rond 1230 tot 1333 paasstijl,
en daarna kerststijl werd gebruikt.[7] In mijn onder
zoek over de heerlijkheid Asten komen we oorkon
den tegen die van Kleefse afkomst zijn en dateren
van 1364. Daarvoor geldt kerststijl en is omgere
kend naar huidige tijdrekening in jaardagstijl de
datum onveranderlijk van toepassing.[8] Een voor
beeld van toepassing kerststijl zien we bij het opma
ken in 1470 van het testament van Johanna van der
Leck te Heeswijk: “in aula inferioricastrinostri de
Heeswijck” door de Luikse notaris H. Beys.[9] Wat
betreft Grave en het Land van Cuijk wordt over het
algemeen uitgegaan van kerst- of jaardagstijl.[10]
Uit verschillende akten van schepenen van Cuijk
blijkt dat paasstijl niet mogelijk is, omdat de daarin
vermelde data niet bestaan in de paasstijl.[11] Van
Jan V, heer van het Land van Cuijk, is een oorkon
de bekend uit 1381 waarin gedateerd wordt in
paasstijl. Dat komt omdat het transport in die akte
van het Astense goed ten Perre plaatsvond bij de
schepenbank van s-Hertogenbosch.[12] De sche
penbank van ’s-Hertogenbosch hanteerde op dat
moment de paasstijl. Na 1400, ten tijde van de
Gelderse heren van Grave en het Land van Cuijk,
zal ofwel de door de Gelderse hertogen gehanteerde
stijl, de jaardagstijl, ofwel de Luikse kerststijl ge
www.heemkundekringdevonder.nl

bruikt zijn. Voor de schepenbank van Asten staat
vast dat het gebruikelijk was in de middeleeuwen
paasstijl te hanteren.[13] Dit is in ieder geval van
toepassing vanaf het moment dat Asten als ge
rechtsheerlijkheid een onderdeel werd van het her
togtdom Brabant. In de tijd daarvoor maakte Asten
onderdeel uit van de rechtsmacht van het Land van
Cuijk. Het is aannemelijk dat toen dezelfde tijdre
kening werd gebruikt als in Grave en het Land van
Cuijk. In wetenschappelijke studies is het gebruike
lijk dat de berekening van de datering opgelost
wordt naar de hedendaags gebruikelijke juliaanse
tijdrekening (nieuwjaarstijl).[14]
noten:
[1] Het jaar werd verdeeld in twaalf maanden van
dertig dagen. Aan het eind van ieder jaar werden vijf
dagen toegevoegd (jours complémentaires). In het
derde, zevende en elfde jaar kwam daar nog een zesde
schrikkeldag bij.
[2] Om duidelijk aan te geven welke tijd het was werd
aan brieven of akten bij de datum o.s. (oude stijl) of
n.s. (nieuwe stijl). In Latijns talige documenten werd
vermeld s.v. (stilovetere) of s.a. (stiloantiquo) en s.
n. (stilonovo). Soms vermeldde men de kalender in
de vorm van een breuk om beide dagen aan te geven,
bijvoorbeeld 4/14 mei 1594.
[3] Invoering van de nieuwe tijdrekening op basis van
de pauselijke bul Intergravissimas gebeurde wel snel
in rooms-katholieke gebieden zoals Brabant. Elders
heeft het in sommige gevallen bijna een eeuw geduurd
voordat invoering plaatsvond. Zie hierover C. de
Glopper-Zuijderland, In tijd gemeten, inleiding tot de
chronologie, Den Haag 1999, 16-17.
[4] In Asten werd rond Sint Maarten verwacht dat
men de grondcijns kwam betalen.
[5] H. van Bavel, Inventaris van het archief van de
Heusdense Cistercienserkloosters Mariënkroon en
Mariëndonk, ’s-Hertogenbosch 1972,deel I, XXXVI
I-XXXVIII; Camps, ONB XX-XXI.
[6] Van der Ree-Scholtens, De grensgebieden, 4-6.
[7] Van der Ree-Scholtens, De grensgebieden, 5.
[8] Zie bijvoorbeeld de oorkonde van 15 maart 1364
van Roderik, heer van Voorst en Keppel en zijn broer
Wolter inzake Hoogstraten en Asten: Duisburg,
Landesarchiv NRW, AbteilungRheinland, Signatuur
AA 0640, Handschriften nr. A III 7, 14r.
[9] Het testament is opgemaakt op 19 december
1472. BHIC, AAB, I VIII.k, libellus B, f.2v-3r (re
gest 846). Zie bijlagen (CDrom) behorende bij A.
van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij
van ’s-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen

(1306-1531), Amsterdam 1998. Vrouwe Johanna
van der Lek was tevens vrouwe van Asten: ”Domina
Johanna de Lecka, domina temporalis de Heeswijck,
Dinther, Asten et Gestel prope Oesterwijck,villa
rumducatus Brabantie”.
[10] Zie bijvoorbeeld J. Douma, Inventaris van het
archief van het Kruisherenklooster Sint-Agatha, ’sHertogenbosch 1972, deel I, XXI.
[11] Van der Ree-Scholtens, De grensgebieden, 5.
[12[ BHIC, HA, inv.nr. 293. Van der Ree-Scholtens,
De grensgebieden, 5 vergist zich door te vermelden
dat dit transport in Asten plaatsvond. De overdracht
van dit belangrijke goed ten Perre c.a. door Jan V
van Kuyk aan Gerard van Berkel vond niet plaats bij
schepen van Asten!
[13] BHIC, HA, passim.
[14] Vooral wordt daarbij gebruik gemaakt van H.
Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deut
schen Mittelaltersund der Neuzeit, Hannover 1982.
Wanneer op basis van paasstijl sprake is van een
tweemaal voorkomende zelfde dag, is het voor nade
re determinatie soms nodig gebruik te maken van
alternatieve bronnen zoals termijnen van schepenbe
noemingen, regeerperioden of genealogische gege
vens van pausen, vorsten of hertogen.
Assistentie gevraagd voor de werkgroep Oud schrift
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, die ons bijstaan
om het monnikenwerk te voltooien. Aan ieder
nieuw lid wordt via kennisoverdracht de nodige
hulp geboden om aan de slag te gaan. De bedoeling
is in de komende tijd mee te helpen aan het verder
ontsluiten van het heerlijkheids archief Asten. In
het nieuwe digitale tijdperk zal het uiteindelijk voor
iedereen mogelijk worden meer inzicht te krijgen in
de tijd dat onze voorouders leefden. Daarvoor
moeten we wel eerst nog veel transcriptiewerk ver
richten.
Peter Slegers,
lid werkgroep Oud schrift de Vonder
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Eregalerij Brabantse gesneuvelden
BHIC werkt aan eregalerij Brabantse gesneuvelden
Piet Snijders
In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de be
vrijding van Noord-Brabant begon. Momenteel
worden er in de hele provincie voorbereidingen
getroffen om dat passend te herdenken. Heemkun
digen kunnen daaraan op allerlei manieren een
bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het Brabants
Historisch Informatie Centrum (BHIC) te helpen
met de samenstelling van een digitale eregalerij voor
alle omgekomen Brabantse militairen en verzets
mensen.
Het idee is dat iedere Brabantse gesneuvelde met
militaire achtergrond op internet een gezicht en een
verhaal krijgt. In totaal zijn er tijdens oorlogshan
delingen in de Tweede Wereldoorlog en alle volgen
de militaire conflicten bijna 1900 Brabantse militai
ren en verzetsstrijders gesneuveld.
Voor alle duidelijkheid: het gaat dus niet alleen over
soldaten en verzetsmensen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen, maar ook in Ne
derlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea,
tijdens de Koreaoorlog en tijdens de verschillende
VN- en NAVO-missies daarna.
Het BHIC heeft die 1900 mensen allemaal al ver
meld op de voorlopige site www.brabantsegesneu
velden.nl. Ze staan daar opgenomen met basisgege
vens als naam, geboortedatum, geboorteplaats,
woonplaats, overlijdensdatum, overlijdensplaats,
rang, beroep, alsmede de globale historische con
text die bij hen hoort. Van ongeveer 600 slachtoffers
worden al foto's getoond.
Het is de bedoeling dat deze database door het
publiek wordt aangevuld. Want, zo redeneert het
BHIC, we gaan geen namen herdenken, maar per
sonen van vlees en bloed.
Alle namen staan voor vaders, zoons, broers en
vrienden die plotseling aan het leven zijn ontrukt.
Velen van hen stonden voor moeilijke keuzes, an
deren hebben veel geleden. Allemaal verdienen ze
het dat hun verhaal wordt verteld, hoe heldhaftig
of bescheiden ook. Het motto is: geef de gesneuvel
den een gezicht; zolang we ze blijven herdenken,
blijven ze leven!
Crossroads Brabant
Behalve de eregalerij van het BHIC loopt er nog
een heel ander herdenkingsinitiatief. Erfgoed Bra
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bant en Visit Brabant hebben samen met een zestal
oorlogsmusea de stichting Crossroads Brabant in
het leven geroepen, die via 75 indringende, levens
veranderende oorlogsverhalen in 2019 een nieuwe
Brabantse oorlogscanon wil lanceren. In Asten
heeft Museum Klok & Peel zich opgeworpen om
voor de Peelgemeenten een rol te spelen in het
Crossroads Brabant project.
In het museum loopt momenteel als aankeiler reeds
de expositie 'Klokkenroof! - Plundered Bells'. Die
krijgt na dit jaar hoogstwaarschijnlijk een vervolg
met een expositie Death Valley De Peel. Tijdens die
expositie zullen indringende oorlogsverhalen uit de
Peel centraal staan. Mocht u ook daartoe suggesties
hebben: bij Museum Klok & Peel kunt u ze kwijt!

Peelbronnen
Nieuwe Peelbronnen weer de moeite waard
En jawel, Hans van de Laarschot en Ad Kersten
hebben weer een aantal nieuwe 'Peelbronnen' aan
geboord en op de website http://www.oorlog-de
peel.nl/ geplaatst.
Op 1 december 2017 werd het digitaal archief uit
gebreid met 'nieuwe' wetenswaardigheden over de
Peelgrenzen (Peelgrens Brabant – Overkwartier van
Gelderland / Tractaat van Venlo 1716) en over de
Peel-Raamstelling (voorbereidingen voor de lands
verdediging in de Peel).
Per 1 februari was er wederom nieuw materiaal over
de Peel-Raamstelling (bouw kazematten) en kwam
er een nieuw hoofdstukje Peelarcheologie (over De
Gouden Helm, nog altijd de meest tot de verbeel
ding sprekende schat van de Peel). Per 1 maart
volgden nog meer Peel-Raamstellingsstukken over
de kazematten, alsmede over inundaties en troepen
indeling.
De in het Rijksarchief opgedolven stukken bieden
wederom interessant studiemateriaal voor actuele
projecten. De Peel-Raamstelling bijvoorbeeld staat
sterk in de belangstelling omdat er her en der initi
atieven bestaan om de kazematten en andere res
tanten weer beleefbaar te maken. Zo is in Meijel een
projectgroep doende de Vesting Vossenberg op te
waarderen.
Berichten over de Gouden Helm zijn natuurlijk
altijd leuk, al was het maar omdat originele kran
tenartikelen uit 1910 zo lekker dicht op het sensati
onele nieuws van toen kruipen. Zijn die artikelen
tot op heden wel goed genoeg geanalyseerd? Lees
en oordeel zelf!
www.heemkundekringdevonder.nl

Te voet dur Aaste deel 35
Verteld door Piet Feijen.
In de jaren 80 van de vorige eeuw wandelden leden
van de bond voor ouderen, onder leiding van hunvoor
zitter 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 licht hier misschien een taak tot
navolging zodat het nageslacht aansluiting kan vin
den met het huidige Asten. Van wat verloren ging en
er bij kwam.
Zie zo, de vakantie zit er ongeveer wir op en hoewel
het nie altijd weer was um over nô huis te schreven,
hopen wij dan, de redaksie, dè iedereen 'ne schônne
vakantie hi gehad, wôr op men mi plezier kan te
rugzie, al is 't misschien mer 'ne vankantie van 'n par
dààg geweest of enkel 'n uitstapje, mi wâ goeie wil
is er overal wel wâ te belèèven. Vakantie, dè kenden
onze vrienden, Pirke en z'n kornuiten toen nog nie.
Nie alleen d'n tijd ontbrak, ôk de centen ! Mer de
jaorlijkse kermis braocht de nodige ontspanning.
De buitendurpse familie kwam zô wâ gelijk en men
ging dan ôk gezamelijk nâ teurp nô de kermis. De
keinder gingen in de mallemeulen en in 't café dronk
't vrouwvolk dan, ja ja, bier met suiker, liefst donker
bier, want dè was vur 'n gezonde moeder apart goe.
Ok nô de bèèvert gao was nogal in trek. Men ging
nô Kevelaar, Roermond, Boxmeer en de Smakt en
dè host allemaol te voet ! Mer men ging ôk korter
bij huis, zô âs nô Ommel, al hân ze dur dan dezelf
de patroonheilige; O.L.V. Presentatie. Er waren er
nog al wâ die er in de Meimaond iederen dag hin
gingen. Ok ging men mi de jaorlijkse processie, in
vol ornaat, mi vaandels, vlaggen en muziek.

Voor St-Cecilia was 't ook een uitstapje; concoursen
kende men toen nog nie, de muzikale prestatie was
toen nog nie zo belangrijk. Ommel di men gewoon
te voet, mer 't Zand (Roermond) werd mi d'n tram

gedao, vanuit Liessel. Enkele "Broedermeesters"
gingen dan daags te veuren alles goe riggelen,
kwartier maken zo gezi. Nô d'n Twidde Wereldoor
log werd men pas echt "Bèèvertziek". As men nie in
Rome of Lourdes was geweest, kon men eigenlijk
nie meepraoten over deez' devote reizen, hoewel
men mi Lisieux, Scherpenheuvel, Beauraing, Ech
ternach en Margraten toch ôk al ààrig meekon. Mer
vur (vrijwel) iedereen was er, in d'n tijd van Pirke
en z'n kornuiten (en ôk later nog) de jaarlijkse Sa
cramentsprocessie, op Sacramentsdag (d'n twidde
zondag nô Pinksteren), wâ 'ne verplichte zondag
was. Bij goei weer trok men nô het kerkhof, en
anders in de kerk. Reeds meerdere malen werden
wij benaderd om over de sacraments-processie eens
te schrijven en de gebeurtenissen nader toe te lich
ten. Men kan dat nostalgie noemen, zo men wil; in
elk geval dachten wij er velen een plezier mee te
doen. En aangezien we op onze voettocht door
Asten nu toch in de buurt van de kerk en de kerhof
zijn, lijkt ons deze aflevering daarvoor heel geschikt.
Uiteraard hebben we over dit onderwerp evenals
voor andere afleveringen, diverse dames en heren
leden, terzake kundig, benaderd. Of het volgende
betoog precies naar de letter is, weet niemand, maar
in dit geval volstaat de goede bedoeling en die is er
zeker. Heilige Sacramentsprocessie anno 1920.
De bijeenkomst was in de Parochiekerk, tijdig, want

na het begin van het H. Lof werd er spoedig ver
trokken richting kerkhof, via de Torenstraat (nu
Wilhelminastraat). Het mansvolk en de jongens
bevonden zich rechts in de kerk, het vrouwvolk en
de durskes links. (Dit was niet in iedere Parochie
het zelfde)
In het midden en in de zijgangen stonden de vaan
deldragers al voor vertrek gereed. Zowel zij als de
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overige gelovigen voegden zich op aanwijzing van
de ordecommissaris dan in. Het was altijd zeer druk,
zo druk zelfs, dat veel mansvolk buiten bleef wach
ten tot de processie kwam, zogenaamd om het
vrouwvolk hun plaats in de kerk te gunnen, maar
het was algemeen bekend, dat de mannen liever
buiten wachten, het duurde toch al lang genoeg.
Met toestemming van een ordecommissaris, en die
waren er nog al wat, was buiten de kerk invoeging
toegestaan. De stoet werd geopend door de grote,
struise en strenge Suis
se, met zijn blauwe
lange jas, zijn staf met
grote zilveren knop en
zijn sjerp, waarop
(door de zusters ?) in
grote zilveren letters
geborduurd stond: Eer
bied in Gods huis. En
eerlijk is eerlijk, Napo
leon kon zijn troepen
nooit fierder en stren
ger hebben aange
voerd dan deze Suisse !
Nostalgie ? Voor velen
wel, denken wij.
Dan op enige afstand,
met slaande trom en
wapperende vaandels,
ons Harmonie St.-Cecilia. De muzikanten op zijn
Paasbest, dus in het zondagse pak. Men speelde
speciale processiemuziek. Kom daar nog maar eens
om!. Na de harmonie volgde een jongen uit de zesde
klas met het wapenschild van de gemeente. Is dat
nog ergens ?? Daarachter kwam, onder leiding van
het onderwijzend personeel, gedisciplineerd de
Jongensschool. En verder leden van de H. Familie,
met vaandel, besturen van o.a. de R.K. Werklieden
vereniging, de R.K. Boerenbond, Herwonnen Le
venskracht, Burgerwacht, Drankbestrijding St.Paulus, Gilde St.-Joris en het kerkkoor. De meeste
verenigingen hadden een vaandel en een vaste
vaandeldrager. Achter deze besturen en vaandels
volgde het mansvolk, in rijen van vier. Maar ook
het vrouwvolk en de durskes waren erbij in grote
getale. De durskes apart, klassegewijs, onder super
visie van de zusters. Tijdens het trekken werd er
regelmatig door allen gebeden. Er liepen ook veel
paters en Missiezusters mee. de Patrones van onze
parochie H. Maria Presentatie, geplaatst op een
draagbaar, werd gedragen door zes grote bruiden,
gekleed in het lang wit met daarbij sluier en hand
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schoenen. Deftig en mooi. Maar we hadden toen
ook veel schôn vrouwvolk in Asten. Nu trouwens
nog! Onder het rood met goud afgezette baldakijn,
gedragen door het kerkbestuur en geflankeerd met
flambouwen, gedragen door o.a.burgemeester, de
notaris, de dokter e.a. liep onze pastoor deken
Moussalt met de grote monstrans. Dit alles werd
voorafgegaan door luid bellende misdienaars, ge
kleed in rood met wit kazuifel. Twee misdienaars
bleven, achteruitlopend, met het wierookvat zwaai
en. Al met al een indrukwekkende plechtigheid,
waaraan dor duizende werd deelgenomen. Deftig
in jachet werd dit biddend begeleid door ordecom
missarissen. Die werden ook ingezet als de processie
naar Roermond trok, alleen was de naam dan an
ders, simpel "Broedermeester". Verschil moet er
blijven, ook met processie's, nietwaar ?. Langzaam
trok men dan, meestal door het stoffige zand, naar
het kerkhof, waar achter de calvarieberg, voor het
"Knekelhuisje" (Dodenhuisje) het rustaltaar werd
opgesteld. De beminde gelovigen konden dan,
staande tussen de graven en op de paden, de voort
zetting van het H. Lof volgen. Die voortzetting was
dan een uitgebreide preek, die men, vanwege de
afstand en de bijgeluiden, niet of nauwelijks kon
verstaan en dat kwam uiteraard de "Plechtige Stilte"
niet ten goede. Na de zegen met het Allerheiligste
en een gezamelijk gezongen Aan U, o Koning der
eeuwen, kon iedereen zijns weegs gaan. Zoals we
al schreven, was dit processieverhaal een verzoek.
Een verzoek waaraan we graag hebben voldaan en
ook nog op een redelijke manier, dachten we. Voor
andere verzoeken of wensen kunt u altijd terecht bij
ons Patrones H. Maria Presentatie. Zij staat achter
in de kerk, links in het hoekske. En kaarsen liggen

er ook !! Tot volgende keer.
wordt vervolgd.

www.heemkundekringdevonder.nl

OUD GOUD vervolg
Het lijk in de tuin deel 2 J.Jöris
Het is waarschijnlijk dat, naar aanleiding van de
publicatie van 13 februari 1735, op 1 mei 1736 het
gerucht werd verspreid dat er op die dag op het
kerkhof in Asten, bij het graven van een graf, een
lijk was gevonden. De schepenen van Asten kwa
men op het kerkhof bijeen om een gedegen onder
zoek in te stellen. Daarmee bezig vonden zij inder
daad een lijk, waarvan het hoofd af was en de beide
benen ook tot aan de knieën. De rechterhand lag
op de borst en de linkerhand achter in de nek. Bij
het lichaam lag een hoofd en daarop een wollen
deken. Nadat ze het lijk 24 uren hadden laten be
waken, werd besloten om het weer te begraven.
Door dit geval gingen er in het dorp de wildste ge
ruchten van verschillende aard in het rond. Toen
een paar dagen later drossaard Pieter de Cort, die
terug kwam van een reis naar Den Haag, de geruch
ten ook hoorde lieten hij en een paar schepenen op
7 mei het lijk weer opgraven.

Het werd naar het koor van de kerk gebracht en
werd op last van de drossaard gevisiteerd. Dat ge
beurde door dokter Johan Grootenacker de chirur
gijn Hendrik van Keulen, beiden uit Helmond. Na
de opgedragen schouwing te hebben voltooid ver
klaarden de beide deskundigen dat het hoofd geen
enkele fractuur vertoonde en dat het evenals de
benen door verrotting van het lichaam gescheiden
waren. Hun oordeel was dat het lijk al enkele jaren
begraven had gelegen. De schepenakte die toen
werd opgemaakt luid als volgt.
Wij Michiel van de Cruijs, president, Jan van Hel
mont en Jan Verbernen, schepenen der heerlijkheyt
Asten en Ommel, doen conde, certificeren en ver
claeren bij desen dat wij op den eersten dagh mey
deeses jaers op de gerugte dat op den kerckhoff
alhier ter occasie vant maken van een graft was
ontdeckt een doot lighaem en daervan oculaire in
spectie genomen hebbende bevonden met een hooft

gesepareert van het lighaem en de beenen tot de
knyen toe daeraff waeren ende de regter handt op
de borste en de linker handt agter den hals en het
hooft daerbij met een wollen doeck op het lighaem,
naer welke visitatie wij ordre gegeven hebben om
voorsz(egde) lighaem op den voorsz. kerckhoff,
naer dat hetzelve vier en twintigh uuren was be
waeckt, wederom ter aerde te bestellen. Dan vermits
verscheyde resonnementen daervan wierden ver
spreyt en gedevulgeert, soo hebben wij schepenen
voorsz. ter instantie van den drossaerd, die uyt
s’Hage was gereverteert denselven op dato onders
(chreven) geasssisteert int doen opgraven vant
voorsz. doode lighaem en gebragt in het choor der
kerke alhier, alwaer ter instantie van den voorsz.
drossaerd ook sijn gecompareert d’heer Johan
Grootenacker, medicine docktor en Hendrik van
Keulen, mr. chirugijn, beyde woonende binnen de
stad Helmond. Ten eynde om het voorsz. lighaem
te visiteeren. Ende verklaeren gemelte heer docktor
en chirurgijn na gedaene nauwkeurige visitatie van
het lighaem, soo veel doenlijk van aerde en vuylig
heit gesuyvert hebbende, bevonden het cranium
gesepareert van het lighaem, zijnde alleenlijk ge
schiet door verrotting aengesien de cartelago poma
ni acromi en de geheele aspera arteria aen het lig
haem nog in sijn geheel was, en het hooft ontbloot
gevonden van vleesch en conting en voorts in sijn
geheel sonder fractuur ende de beenen van beyde de
ossa femoris afgerot en sonder vleesch, sulcx dat sij
doctor en chirurgijn oordeelden dat het voorsz.
lighaem al voor eenige jaeren moet begraven sijn
geweeest. Eyndigende hiermede deese verklaringe
en hebben na prelature daer gepersisteert. Aldus
gedaen, gevisiteert ende verklaert ter raadkamere
van Asten desen sevende may XVIIc ses en dertig.
Toirconde geteekent.
Joan de Grootenacker
med. doctor. Henricus van Keulen chirurgijn. Mi
chiel van de Cruijs, Jan van Helmont, Jan Verber
nen.
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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 BB Someren-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 BV, 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, 5712 EM Someren-Eind
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten
Jan van de Vijver, Vinkenweg 7, 5752 RA Deurne-Walsberg
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren
A. de Wit, Speelheuvelplein 4, 5711 AR Someren
P. van der 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

