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VAN HET BESTUUR
Nieuwe leden
 
In de afgelopen periode heeft Hennie Hoeben uit
Asten zich aangemeld als nieuw lid.
 
Nieuw bestuurslid
 
Op de extra ledenvergadering op 15 mei, vooraf
gaand aan de lezing van Hans van den Broek over
vroedvrouwen, geboorten en vlekjes, is op voor
dracht van het bestuur de heer Hans Dittner door
de leden benoemd tot bestuurslid. Vervolgens heeft
het bestuur aan hem de taak als voorzitter toebe
deeld. Hij stelt zich voor in een apart artikel in deze
Vonder.
 
Renovatie keukens en toiletten Heemhuis en Arche
ologiehuis.
 
De werkzaamheden zijn inmiddels zo goed als af
gerond. Een hele verbetering! Degenen die het nog
niet hebben gezien worden hierbij van harte uitge
nodigd om eens te komen kijken. Complimenten en
dank aan eenieder die hieraan heeft meegewerkt.
 
Publicatie oorlogsdagboek Jan Michels
 
Veel boeken over de Tweede Wereldoorlog komen
van geschiedschrijvers of journalisten. Enkele
Lieroppenaren doen het daarentegen anders: zij
brengen het originele dagboek van de ondergedo
ken burgemeesterszoon Jan Michiels uit.
Adrie Mennen en Herrie van Lieshout hebben be
wust gekozen om het boek in origineel handschrift
te publiceren. ,,We hebben overwogen om alles over
te typen, maar dan is de hele sfeer van toen weg”,
vindt Mennen. ,,Je ziet soms dat de inkt bijna op
is....dat moet je zo laten zien. Je moet er wel even
inkomen met dit handschrift, maar na drie bladzij
den snap je het. ”Aan het einde van het 160 bladzij
den tellende boek staan enkele foto’s die de Lierop
penaren hebben teruggevonden. Tevens staat er een
kleine stamboom bij waardoor het voor lezers
makkelijker te snappen is wie bij wie hoort. Geïn
teresseerden kunnen zich al via de website van de
heemkundekring http://www.heemkundekringde
vonder.nl inschrijven voor het boek dat 19,95 euro
kost. In het heemhuis hebben we meerdere dagboe
ken, maar die gaan vooral over wat de Duitsers
allemaal deden. Dit dagboek is bijzonder omdat het

grotendeels over het dagelijks leven in Lierop gaat.
 
Informatie over erfgoed, geschiedenis en cultuur
van regio Asten - Someren is nu liefst 6 dagen in de
week te bekijken en te lezen in Bibliotheek van
Someren.
 
De Heemkundekring De Vonder beschikt over een
behoorlijke eigen collectie boeken,tijdschriften en
krantenknipsels, welke momenteel voor leden van
de Heemkundekring in te zien zijn tijdens openings
tijden van het Heemhuis.
Dit is dinsdagochtend  van 10.00-12.00 uur en
donderdagavond van 19.00-21.00 uur. ( 4 uur per
week)
Daarnaast zijn leden van de  Heemkundekring druk
en succesvol bezig met het verzamelen en digitalise
ren van informatie over erfgoed van onze regio.
Hierdoor heeft iedereen de mogelijkheid om via de
website www.heemkundekringdevonder.nl deze
informatie te raadplegen. Denk hierbij o.a. aan
bidprentjes, foto's, films, kadasterkaarten, bewo
nersgeschiedenissen en ons eigen tijdschrift De
Vonder.
 
Wat is nu nieuw?
 
Een gedeelte van de schriftelijke  informatie, boe
ken en tijdschriften is zorgvuldig geselecteerd en
opgenomen in het systeem van de bibliotheek
Helmond-Peel, bij onze buren, de Bibliotheek So
meren ( Molenstraat 12). Dit informatiepunt wordt
op maandagavond 27 mei om 19.00 feestelijk geo
pend.
Deze informatie kan dan 6 dagen per week, (34,5
uur) ingezien  en zelfs geleend worden.
Een aantal mooie ingebonden jaargangen van de
Katholieke Illustratie en Peelbelang zullen er ter
inzage liggen. Ook de boeken die we via onze
webshop verkopen zullen er ten tentoongesteld
worden.
 
Rabobank Clubkascampagne
 
Zoals bekend hebben wij deelgenomen aan de Ra
bobank Clubkas campagne. Wij gaan er vanuit dat
veel leden een stem op onze vereniging hebben
uitgebracht. Tijdens de Roadshow op 25 mei in
Someren dorp op het Wilhelminaplein zal van 15:00
uur tot 16:30 de uitslag voor onze vereniging bekend
gemaakt worden.
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DE VONDER

Van de redactie
Beste lezer,
 
Grote lappen gekopieerde tekst waren bij de redac
tie binnengekomen. “Dat moet gedigitaliseerd
worden anders kan het De Vonder niet in”. Digita
lisering is dus een modern en sindsdien onmisbaar
communicatiemiddel.
Na de bespreking legde ik aan op een terras van een
bekend dranklokaal. De zon scheen. Het werd weer
lente. Op een meter of vijf afstand zat in een kinder
wagentje een meisje van mogelijk een half jaar. Toen
ze me opmerkte begon ze met haar handjes te
zwaaien, haar vingers in allerlei standen te bewegen:
een tekentaal, die ik gelijkelijk al bekkentrekkend
en met hand- en vingertekens trachtte te beantwoor
den. In deze vingertaal, (zonder code)  wisselden wij
allerlei boodschappen uit. Dat we elkaar zo goed
aanvoelden kon ik wel begrijpen. We hadden geen
van beiden veel haar maar wel een tandeloze mond.
Het kind schaterde het uit; ik genoot. Hand en
vingers als communicatiemiddel. Gedigitaliseerde
taal, zo oud als Methusalem.
Nee, ik hoop geen Alzheimer te krijgen of dement
te worden!...Maar..kinds..?? Hmm! 
Gelukkig hoefde het kind De Vonder(s) niet te
lezen, waar in dit nummer zoveel oorlogsellende in
verhaald wordt: WO 1, WO 2, De Schotse 15de
divisie, de 80jarige oorlog.

Ik mag hopen dat zij als ze over honderd jaar, na
een voetbalwedstrijd met andere meiden tegen The
Old Boys, thuiskomt, op een button in haar schedel
kan drukken, en dat dan – want connected via een
interface met een AI-device (KI-machine) , ....
vloem…. The Bridge in haar brein gedownload
wordt en zij meteen de hele inhoud kent, maar dan
een van die reeks, waarin sinds jaar en dag geen
oorlogsverslagen meer staan.
 
Namens de Redactie
Ad Verrijt
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Asten verdedigd in 1914 - 1918
(deel 3) slot
Hans van de Laarschot
Vijftig meter achter de gevechtsloopgravenlinie
zullen de schuilplaatsen voor de soldaten komen
met verbindings- en naderingsloopgraven. Kunst
matige hindernissen moeten over het geheele front
worden aangelegd, te beginnen met een 10 M.
breede op 50 M vóór de gevechtsloopgraven gelegen
prikkeldraadversperring. Bij beschikbaren tijd
meerdere rijen en wel in de eerste plaats tegenover
die gedeelten, waar zich loopgraven bevinden, met
dien verstande, dat ruimte gelaten moet worden
voor offensieve doeleinden. Meerdere rijen zijn ook
noodig tegenover den linker vleugel in het (bedekte)
weiland aan den noordelijken oever van de “Kleine
Aa”. Hier kunnen, met het oog op den drassige
bodem wolfskuilen ook goede diensten bewijzen.
De tweede verdedigingslijn van het rechtervak
Op korte afstand van het kanaal – de eerste verde
digingslinie – stroomt de Aa. Het tussenliggende
terrein is ongeschikt voor het aanleggen van verde
digingswerken. Die kunnen daarom het beste
komen op de hogere gronden ten oosten van de Aa.
Het riviertje zelf is een natuurlijke hindernis van
betekenis, behalve bij Bussel en Dijk. Bij die buurt
schappen moeten dan ook prikkeldraadversperrin
gen komen. Prikkeldraad was pas enkele decennia
voor WO I op de markt gekomen en legers gebruik
ten het in de ‘Groote oorlog’ voor het eerst op grote
schaal. De gevechtsloopgraven en schuilplaatsen
worden dezelfde als die bij het bruggenhoofd Lier
op.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 7. De eerste verdedigingslinie in het rechtervak
bij de Zuid-Willemsvaart en de tweede oostelijk
daarvan op de hoge gronden buiten het beekdal van
de Aa. f en g = (richting) kanonnen.

“Gemeenschaps- en colonnewegen” door het
rechtervak
De berm aan de voet van de kanaaldijk kan bijna
overal dienen als een natuurlijk gedekte gemeen
schapsweg. Mocht er te weinig ruimte zijn of kan
de bodem niet belopen worden, dan kan de loop
graaf gebruikt worden. Voor elke compagnie zal het
noodzakelijk zijn om naar het achterland een weg
aan te leggen. In het weke en drassige terrein zal het
namelijk niet mogelijk zijn om naderingsloopgra
ven te maken. Zij moeten worden aangelegd van
rijshout of gemaakt van geïmproviseerde ladders
(rondhouten met daarover heen kleinere rondhou
ten of plankjes), zooals op de tegenwoordige oor
logsfronten, voornamelijk aan het “IJzerfront”
gebruikelijk is. Over de Aa moet een brugje worden
gemaakt en aan de overzijde van het riviertje zal een
gelijkaardig pad moeten komen tot aan de tweede
verdedigingslinie. ( = colonneweg met brug)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 8. De trambaan door het rechtervak met de bocht
bij de Beek. a, b, c, d en e = (richting) kanonnen.
 
Achter die tweede linie zal het niet nodig zijn om
wegen te verbeteren of te creëren voor de troepen
verplaatsingen. Eerstens is achter de fronten eene
zeer goede doorloopende verbinding aanwezig in
den vorm van de trambaan met daarnaast loopen
den landweg en het verlengde van dezen laatsten
nabij de trambaanbocht bij De Beek. Langs bedoel
den weg bestaat tevens over de bruggen benoorden
Oostappen gemeenschap met de nevengroep Hel
mond. En er zijn in alle richtingen wegen en het
terrein is goed begaanbaar. Voor het oprukken des
nachts zullen echter op verschillende punten weg
wijzers dienen aangebracht te worden, ten einde
verdwalen te voorkomen. Zij kunnen ook des daags
goede diensten bewijzen.
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Het middenvak
Asten-dorp is het centrum van het ‘middenvak’ en
verder liggen daarin het kasteel en de buurtschap
pen Nachtegaal, Ostade, Laarbroek, Wolfsberg,
Stegen, Achterbosch, Voordeldonk, Kloostereind
en Rinkveld. De vakcommandant heeft zijn stand
plaats in het centrum van Asten. Vier  compagnieën
zullen gelegerd zijn in het vak ten zuiden van de
Beeker Loop. De vijfde compagnie binnen het
bruggenhoofd Someren.
Het algemeen karakter van het terrein in dit vak, is
overeenkomstig dat in het noordelijk vak. De oos
telijke kanaaldijk domineert hier echter bijna
overal de westelijke. Aan den voet van den weste
lijken kanaaldijk is de geaardheid dezelfde als in het
noordel. vak. Het daarachter gelegen terrein beN.
den kunstweg Asten – Someren eveneens; het ligt
echter iets hooger en loopt naar het zuiden vrij ge
leidelijk op. Ten zuiden van den evengenoemden
kunstweg neemt het terrein – meest boomlooze
akkers – zeer snel in hoogte toe en wel zoodanig,
dat het ’t kanaal met daarachter gelegen (oostelijk)
terrein domineert. De lijn van de hoogste punten
loopt hier bovendien vlak bewesten het kanaal, aan
den rand van de laag gelegen strook moerasachtig
weiland, zoodat, gezien van af den westel. kanaal
dijk, men tegen een vrij plotseling en hier en daar
vrij steil oprijzende hoogterand aankijkt. Loopende
in het terrein op den oostel. Aa-oever b.v. is – waar
het uizicht het toelaat – het even beschreven hooge
terrein goed te zien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afb. 9. Het deel van het middenvak dat grenst aan het rechtervak. h t.m. m = (richting) kanonnen.

 
Oostelijk van het kanaal vertoont het terrein het
zelfde beeld als in het rechtervak. Bezuiden den
kunstweg Asten – Someren verwijdert de Aa zich
verder van het kanaal en daarmee neemt de strook
weiland in breedte toe, terwijl dit weiland wat lager
ligt en dus – vooral ten Z. van pl. 74 – drassiger
wordt; ook neemt naar het Z. de dichtheid in be
groeiïng toe.
Het terrein is goed begaanbaar en voorzien van
voldoende wegen, die geschikt zijn als gemeen
schaps- en colonnewegen. Net als in het rechtervak
zijn handwijzers voor het aangeven van de richting
gewenst.
 
De verdedigingslinies van het middenvak
Ook in het middenvak ligt de gehele voorste verde
digingsgordel tegen de Zuid-Willemsvaart tegen de
kanaaldijk. De inrichting met loopgraven en
schuilplaatsen is dan ook overeenkomstig die in het
rechtervak. Op de hogere gronden ten oosten van
de Aa komt ook hier de tweede verdedigingslijn. Er
zullen wel verbindingswegen aangelegd moeten
worden.
De kanaalstelling eindigt bij het pontveer bij de
Steegstraat en dat is ook het punt waar de vakgrens 
begint. De linie buigt dan af van het kanaal en gaat
in oostelijke richting naar Meijel. Daarom acht de
verkenner het nodig om bij het veer drie mitrailleurs
te plaatsen, en wel: 1 tot het bestrijken van de
overzijde van het kanaal en de “Steegstraat” (holle
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weg); 1 tot het brengen van vuur In zuidelijke
richting; 1 tot het bestrijken van het terrein ten O.
van den oostel. kanaaldijk (in samenwerking met
den mitrailleur onmiddellijk be-oosten de Aa).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 10. Bij het pontveer in de Zuid-Willemsvaart
buigt de stelling Asten zich af van het kanaal in
oostelijke richting. Daar begint ook de grens tussen
het midden- en linkervak. De inrichting van de stelling
wordt anders, met o.a. wolfskuilen. p, q, r  en s =
(richting) kanonnen.
 
Bruggenhoofd Someren bij sluis 11
Bij sluis 11 komt aan de oostelijke kant van het
kanaal en rondom de Astensche Dijk in Someren
een voorpost. Voor het inneemen van eene brugge
hoofdstelling is het terrein hier veel gunstiger dan
bij Lierop. … het terrein bewesten het kanaal [ligt]
hoog. Het zijn hooge akkers (bouwland) zonder
boomen en struikgewas, nagenoeg tot de bedekte
rand van Someren toe, zoodat een vrij schootsveld
van 600 M. en meer kan worden verkregen. De
frontbreedte is ongeveer 2 kilometer. Twee compag
nieën betrekken de gevechtsloopgraven ten noor
den van de Astensche Dijk en vier ten zuiden daar
van tot aan het  kanaal. Bij de Beemd zullen twee
compagnieën in reserve komen te liggen. Tot dit
bataljon hoort ook een patrouille wielrijders.  Eén
mitrailleur wordt geposteerd aan de Astensche Dijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 11. Bruggenhoofd Sluis 11 rondom de weg As

ten-Someren en de Astensche Dijk in Someren.

 
tegenover het Kerkeindje, één aan de kunstweg
Asten – Someren en twee op de linkervleugel. De
loopgraven en de schuilplaatsen worden aangelegd
zoals in het rechtervak. Op afbeelding 2 is te zien
wat aan begroeiing opgeruimd diende te worden.
 
Het linkervak
In het ‘linkervak’ liggen Voorste Heusden, Heus
den, Achterste Heusden en het westelijk deel van
De Groote Heide en de Astense Peel. Omdat ter
hoogte van de Steegstraat de stelling in oostelijke
richting afbuigt van de Zuid-Willemsvaart komt
Behelp buiten de linie in de eerste gevarenzone te
recht. De vakcommandant heeft zijn standplaats te
Heusden. Daar zullen ook de manschappen worden
gelegerd, evenals op de Achterste Heusden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 12. De verdedigingslinies in het linkervak bij
Heusden en de Astense Peel. o, t  en u = (richting)
kanonnen.
 
Het terrein ter weerszijden van de Aa draagt het
zelfde karakter als het reeds beschrevene voor de
beide andere vakken. Over het algemeen neemt
evenwel de bedektheid hier toe; talrijke houtpercee
len en houtranden belemmeren het uitzicht en in
zicht. Het terrein ligt laag en is sponsachtig en
drassig. Zooals tusschen pl. 73 en 72 het terrein op
de kaart is aangegeven is het echter in werkelijkheid
niet, althans niet in de zomermaanden (tijd in welke
de detailverkenning plaatsvond). Onbegaanbaar in
algemeenen zin is het niet. Stelling nemen is er in
tusschen niet mogelijk; gegraven kan er niet wor
den. Aanvallende infanterie zal groote moeilijkhe
den ondervinden, vooral voor wat betreft de leiding.
Voor den verdediger, die hier dus evenmin eene
stelling kan inrichten, is het zaak de veiligheid en de
verdediging te zoeken in opruimingen, versperrin
gen en het bestrijken door de artillerie en mitrail
leurs.
In de buurt van de buurtschap Behelp is het terrein
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hooger en zeer bedekt, ook door dennenboschen en
het blijft het bedekte karakter behouden tot onge
veer ten Z. van paal 17 aan den kunstweg Asten –
Meijel. De verkenner signaleert dat de topografi
sche kaart waar het leger mee werkt de situatie van
de beplanting ten zuidoosten van Behelp niet goed
weergeeft. Deze is veel dichter, voornamelijk met
dennenopslag en opgaand dennenhout. Van Behelp
in noordelijke richting gaande, loopt het terrein
golvend op en treft men daar bouwland aan, hier
en daar omzoomd door kreupelhout, waartusschen
boomen (Heusden en Achterste Heusden). Met
geringe moeite is hier een voldoende schootsveld te
verkrijgen.
Oostwaarts van eene lijn door pl. 17 – hiervoor
genoemd – getrokken van N. naar Z., is ’t terrein,
aan weerszijden van den kunstweg naar Meijel ge
heel open en kan men uren ver zien, van af eene
verhoogde rand, welke gemiddeld 150 M zuidelijk
van en evenwijdig aan dien kunstweg loopt, tot
ongeveer pl. 19. Ten Z. van dien kunstweg en van
die rand ligt het eigenlijke “Peel”terrein of “Kui
len”terrein, hetwelk – zonder gevaar – alleen langs
de wegen te betreden is.
 
De verdedigingslinies in het linkervak
 
Omdat de verdedigingslinie in dit vak af gaat van
een ‘natuurlijke’ hindernis als het kanaal, komt bij
het pontveer eerst een strook met een dubbele
puntdraadversperring en daartussen wolfskuilen
(zie afb. 10). In het drassig terrein westwaarts van
de Aa minstens tot pl. 73, te verkrijgen door prik
keldraad te spannen tusschen de stoelen van het
gekapte hout en voorts in ruime mate door kuilen
en sleuven. Hierop aansluitend komt weer een
stelsel van gevechts-, verbindings- en nade
ringsloopgraven met schuilplaatsen voor tien
compagnieën. In het westelijk gedeelte, dus dáár
waar de stelling aansluit aan de Aa, tegenover het
“pontveer”, zal de praktijk moeten uitmaken - d.w.
z. als men aan het graven gaat – van welken aard
de gevechtsdekkingen hier zullen zijn. Zeer waar
schijnlijk, zal de vuurlijn hier aanzienlijk boven het
maaiveld moeten komen, de ingraving gering zijn
en de schuilplaatsen meer (dan 50 M) achterwaarts
moeten komen te liggen. Voor de loopgraaf komt
een 10 meter brede prikkeldraadversperring. De
verkenner acht het niet noodzakelijk om de loop
graven- en hindernissenlinie door te trekken naar
de grens met de groep Meijel. Dat is namelijk
peelgebied, door de turfkuilen en het moerassige

karakter ongeschikt voor paarden en gevechtswa
gens. Aangezien, met het oog op het voorterrein,
van paal 17 – 19 kan volstaan worden met bewa
king, kunnen hindernissen hier voorshands achter
wege blijven. Intusschen moeten de benoodigde
materialen worden opgelegd. (Zie afb. 12.)
In het rapport vermeldt de verkenner een tweede
verdedigingslijn als in de twee andere vakken. Op
de handgetekende kaart (afb. 8) is die lijn niet
aangegeven. Op de kaart met het ‘algemeen beloop
der stelling’ (afb. 4) is ze wel aangegeven. Ze sluit
aan bij de tweede verdedigingslijn van het midden
vak, gaat onder de kern van Heusden door en ein
digt bij de in aanleg zijnde ‘Staatsbossen’.
Buiten de Peel is het terrein goed begaanbaar, dus
hoeven er geen extra voorzieningen te komen. Ook
hier kunnen handwijzers goede diensten bewijzen.
Omdat de verdedigingslinie van het linkervak niet
gelijk loopt aan het kanaal, hoeven de voorposten
ook niet zo zwaar ingericht te zijn. Er is een voorpost
met een halve compagnie voorzien bij de brug ‘Half
Twaalf’, die de beide kanaaloevers moet bewaken.
Voorts zullen zij terugtrekkende wielrijders uit de
richting Nederweert opvangen en kleine vijandelij
ke verkennende groepen tegenhouden. Ten zuiden
van Behelp komt ook een halve compagnie als
voorpost. Die zal het voorterrein en de Peeltoegan
gen ten zuiden van de weg Asten – Meijel  (Mp 17,
18 en 19 op afb. 9) bewaken.
 
De Astense Peel in het gebied van de groep Meijel
Aan het linkervak van de groep Asten grenst het
verdedigingsgebied van de groep Meijel. Het Asten
se grondgebied in deze stelling bestaat geheel uit
Peel. Ten N.W. en W. van het hooge terrein van
Meijel gaat de vervening van de alluviale formaties,
die het Maasdiluvium hier en daar nog bedekken,
voort. Het Maasdiluvium, dat aan de oppervlakte
ligt of door turfgraverij, vervening van het hoog
veen, aan de oppervlakte gekomen is (dalgrond),
wordt meer en meer in cultuur gebracht, ontgonnen.
Het Maasdiluvium is voor troepenoperatiën ge
schikt, het hoogveen daarop uit den aard van zijne
wording niet, al moge het ook voor enkele voetgan
gers min of meer begaanbaar zijn. De stelsellooze
vervening deed en doet nog soms de bij uitstek ge
vaarlijke kuilenterreinen ontstaan, waarvan de
randen bovendien nu en dan door hooge heidestrui
ken aan het oog zijn onttrokken. Zoo is de (voor
troepen, als van zelf sprekend, onbegaanbare)
Veenderij der Maatschappij Griendtsveen, opval
lend door de regelmaat in de gegraven vaarten en 
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Afb. 13. De stelling Meijel met linksboven de deels tot deze stelling behorende Astense Peel met de vervening
van de Maatschappij Griendtsveen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wijken door uitgebreide terreinen met “kuilen”
omgeven. De kunstweg Meijel-Asten snijdt het
Bescheid of de Astensche Moostscheiding en gaat
verder tot de Grens met de Groep Asten van den
Noordelijken Sector hoofdzakelijk door het kuilen
terrein van de Peel het Eeuwige Leven. Dit terrein
kan worden bewaakt door kleine detachementen bij
de herbergen Aan het Eeuwige Leven en Halfweg.
De ontoegankelijkheid van het moeras is een
bondgenoot in de verdediging. Aparte verdedi
gingswerken zijn dan ook niet nodig, zoals de kaart
van de stelling Meijel (afb. 13) laat zien.
 
Tot slot
 
De beste oorlog is géén oorlog. Gelukkig hoefde de
stelling Asten niet ingericht te worden en ontstond
hier geen slagveld met duizenden doden en vermis
ten. Er resten in en om Asten geen loopgraven,
schuilplaatsen en militaire begraafplaatsen uit de
Eerste Wereldoorlog, zoals op de Belgische ‘slacht
velden’. Geen conflictarcheologie en oorlogstoeris
me rond WO I in Asten. Archeologen kunnen geen
Eerste-Wereldoorlogsporen  bovenhalen en de
VVV kan geen trips en evenementen naar de stelling
Asten organiseren, zoals in België op de Flanders

Fields. De Astenaren, nieuwsgierig van aard, kon
den in 1917 niet massaal naar ‘de knaal’ om te kijken
hoe duizenden Nederlandse soldaten daar druk
waren met het graven van loopgraven, bouwen van
schuilplaatsen en plaatsen van tientallen kanonnen
en mitrailleurs. Moeten we dat erg vinden? Nee, een
Asten en wereld zonder oorlog is het beste en ook
het meest interessant.
 
Bronnen
 
Nationaal Archief, Den Haag, Hoofdkwartier
Veldleger, nummer toegang 2.13.16, inventaris
nummer 256. Rapport noordelijke sector Stelling
Zuid-Willemsvaart.
Nationaal Archief, Den Haag, Hoofdkwartier
Veldleger, nummer toegang 2.13.16, inventaris
nummer 258. Groep Asten.
Nationaal Archief, Den Haag, Hoofdkwartier
Veldleger, nummer toegang 2.13.16, inventaris
nummer 259. Groep Meijel.
Nationaal Archief, Den Haag, Hoofdkwartier
Veldleger, nummer toegang 2.13.16, inventaris
nummer 259. Groep Kessel.
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Een korte zoektocht naar het
overlijden van Willem Bluijssen
door Norbert Lammers
 
In 1810 introduceerde Napoleon in Nederland de
Burgerlijke stand, waarvan wij bij genealogisch
onderzoek dankbaar gebruik maken. Bij mijn
zoektocht naar de bewoningsgeschiedenis van de
fabrieken van Bluijssen in de huidige Julianastraat,
werd ik bij het faillissement van de firma A. Bluijs
sen Zonen geconfronteerd met het overlijden van
Willem Bluijssen. Godefridus Wijnen, destijds
boekhouder bij Bluijssen, schrijft in zijn verhaal ‘
Bluijssen in een notendop’:
 
Willem Bluijssen was ongetwijfeld een groot man, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die met zijn gedachten en plannen zijn tijd ver vooruit
was. Hij was echter te veel idealist, hij wilde zijn zaak
als voorbeeld zien van algemeen belang, door goede
waar rechtsreeks te verkopen aan de consument tegen
te lage prijzen, met het gevolg dat het geld, nodig om
die plannen uit te voeren, niet verdiend werd maar
geleend moest worden, in scherpe tegenstelling met
de opvatting van zijn vader en ooms. Hij hechtte zeer
grote waarde aan de reputatie van de firma en de naam
Bluijssen. In een hooggestemd artikel in een Belgisch
blad, na zijn tragische dood in Parijs in de tweede
helft van juli 1907, werd terecht van hem gezegd:
“Jaloux de sa bonne réputation”.
                                       
Van dat tragische overlijden gaat het gerucht dat
hij zelfmoord heeft gepleegd, maar een overlijdens
akte is tot nu toe niet gevonden. Bij historische
kranten vond ik het onderstaande artikel in het
Venloosch nieuwsblad van 25 juli 1907:
 
 
 
 
 
 

Willem Bluijssen is dus bij de pont d’Alma uit de
Seine gehaald en van daar naar de Morgue, ofwel
het lijkenhuis gebracht. Hieronder een foto van de
pont d’Alma vlakbij de Champs Élysées in Parijs
http://commons.wikimedia.org:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het dichtstbijzijnde mortuarium is het Morgue du
quai de l’Archevêché, destijds gelegen achter de
Notre Dame, waarvan hieronder een foto http://
www.histoire-de-paris.fr:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vraag is nu hoe ik de overlijdensakte van Willem
Bluijssen in de Franse archieven kan vinden? In
Nederland zijn we gewend om met zoekmachines,
zoals openarchievenhttps://www.openarch.nl, of in
Noord-Brabant bij historische informatiecentra
zoals Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
http://www.zoekjestamboom.nl of het Brabants
Historisch Informatiecentrumhttps://www.bhic.nl
naar overlijdensakten te zoeken. Napoleon zou er
trots op zijn, dat hij met de invoering van de Bur
gerlijke Stand zoveel genealogisch onderzoek heeft
vergemakkelijkt. Echter in andere landen zijn ar
chieven veelal wel gedigitaliseerd, maar moet het
zoeken vaak nog handmatig gebeuren. Zo ook in
Frankrijk, eigenlijk de bakermat van de Burgerlijke
Stand. We hoeven dus niet naar het archief van
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Parijs, maar kunnen achter de computer de overlij
densakten per jaar bekijken.
 
Parijs kende begin 19e eeuw met bijna 3 miljoen
inwoners, ongeveer de helft van het aantal inwoners
van Nederland. Per jaar waren er in Parijs ongeveer
50.000 sterfgevallenhttp://www.archives-paris.fr ver
deeld over 20 arrondissementen. Aangezien we
weten dat Willem Bluijssen in de tweede helft van
juli 1907 is overleden, wordt het met meer dan 2000
sterfgevallen nog zoeken naar een speld in een
hooiberg. Maar het feit dat het bovenstaande
krantenartikel geholpen heeft om de locatie van het
mortuarium aan te geven, beperkte de zoektocht
zich tot het 4e arrondissement en was de overlijdens
akte van Willem Bluijssen snel gevonden tussen de
honderd overlijdensakten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het jaar 1907 op 27 juli om 10 uur in de morgen;
overlijdensakte van Wilhelmus Joannes Franciscus
Maria Bluijssen, handelaar in boter en eieren, woon
plaats Molenstraat in Asten (Nederland), geboren
te Asten (Nederland) op 29 januari 1860, overleden
op 23 juli in de omgeving van de wijk Champs-Elysees
en overgebracht naar quai de l’Archevêché. Zoon van
Johannes Bluijssen en van Anna van den Dries, beiden
overleden. Ongehuwd. Na observatie door Jean
Baptiste Gustave Barbary vertegenwoordiger van de
burgemeester van het 4e arrondissement van Parijs,
op de verklaring van Louis Cabouret, 50 jaar, en van
Louis Marlier, 40 jaar, medewerkers van de quai de
l’Archevêché; niet ouders, die na het lezen met ons
hebben getekend.
De overlijdensakte is zeer gedetailleerd, zelfs zijn
woonadres en ouders worden genoemd. Dat kan
gebaseerd zijn op gegevens uit zijn paspoort of op
basis van gegevens genoemd door medewerkers van
Bluijssen die bij de lijkschouwing zijn geweest. Dit
wordt echter niet in de akte genoemd. Het is vrij
zeker dat het hier een zelfmoord is geweest; Willem
Bluijssen kon niet verder leven met de gedachte dat
het roemruchte bedrijf er niet meer was.
 
 

Notities van Jan van Lierop rond
de bevrijding van Asten (deel 2)
 
Bewerkt door Ad van Lierop
 
19 augustus.     
Begrafenis van bovengenoemde vermoorde perso
nen, onder overweldigende belangstelling.            
               
3 september.  
“ Dolle Dinsdag”, Er komen berichten door, dat de
geallieerde legers de Nederlandse grens hebben
bereikt. In vrijwel alle bedrijven worden de werk
zaamheden gestaakt, want men verwachtte gauw
bevrijd te zijn …..
 
5 september.
Astenaar Frits de Bruijn en Martien van den
Eijnden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: Frits de Bruijn
 
uit Deurne gesneuveld bij sabotagewerk aan de
spoorlijn Deurne-Venlo. (in de buurt van
Griendtsveen)
Fredericus Arnoldus Franciscus (Frits) de Bruijn
(1920-1944) was verzetsstrijder en lid van de RVV-
Verzetsgroep Deurne. In die periode was hij bij zijn
verzetskameraden bekend onder de naam Alphons.
Frits was een zoon van Petrus Johannes Gijsbertus
de Bruijn (1891-1960) en Johanna Maria Sanders

10



(1878). Hij vervulde zijn militaire dienst vanaf 18
december 1939 bij het 11e Regiment Motorartille
rie..
Als pilotenhelper en verzetsstrijder was Frits, samen
met Martien van den Eijnden van de Crisishoeve,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: Martien van den Eijnden
 
op "Dolle Dinsdag" (5 september 1944) bezig met
het saboteren van de spoor-lijn zodat de eerstvol
gende trein zou ontsporen. Vooraf hadden ze de
telefoon op het station van America onklaar ge
maakt en zijn toen met een Engelse sleutel, die ze
van een spoorweg-arbeider hadden gekregen, aan
de slag gegaan. Een en ander vond niet ver van de
Zwarte Plak, de Crisishoeve, plaats. Juist op het
moment dat ze bezig waren kwam er een Duitse
trein tot stilstand. 
Martien en Frits werden door de Duitsers op heter
daad betrapt en geëxecuteerd. Hoe de executie heeft
plaatsgevonden weet niemand maar gezien de ver
wondingen werden ze doodgesla-gen. Hij werd op
8 september 1944 begraven op het rk-kerkhof te
Asten.
 
17 september. 
Op de mooie zondag zien we honderden vliegtuigen
noordwaarts vliegen, ook vele zweefvliegtuigen die
manschappen en materieel vervoerden voor de
luchtlandingen bij Arnhem. (Zoals  later zou blijken
werd deze luchtlandingsactie voor de Engelse en

Amerikaanse para-troepen een grote catastrofe).
20 september.
(woensdag) De Engelsen hebben Someren bevrijd.
Asten wordt zwaar onder artillerievuur genomen.
 
21 september.
(donderdag) Rond het middaguur kwam het bevel,
dat alle inwoners het dorp Asten moeten verlaten.
Het werd een trieste uittocht… Overal zag men
groepjes mensen, wat schamele bezittingen en wat
levensmiddelen meezeulend. Wij, met drie kinde
ren, waarvan Hans nog in de kinderwagen, Ad en
Betsy om beurten met het kruiwagentje van Ad
(beladen met wat kleren), ikzelf met de van “thuis”
geleende kruiwagen, trokken in de richting Stegen.
Toen we zagen dat sommige gezinnen niet verder
gingen dan de Stegen (de Duitsers hadden gezegd
dat je zo ver als mogelijk van het dorp onderdak
moest zoeken, want Asten zou tot de laatste steen
verdedigd worden) trokken wij binnen bij oom Piet
Joosten en Tante Riet, die tamelijk vooraan in de
Stegen woonden destijds. Twee nachten hebben we
daar  in de kelder trachten te slapen. Piet en ik (Jan
van Lierop) hadden de kelder eerst nog zo goed
mogelijk met zware palen gestut.
 
22 september.
(vrijdag) ’s Morgens weer een zwaar artillerie-bom
bardement op Asten. Piet en ik waren, na een bange
nacht, net op weg om in de buurt melk te halen, toen
het vuren weer begon en we in een sloot dekking
moesten zoeken. Na dit helse bombardement 
sloegen de Engelsen een brug over de Zuid-Willems
vaart bij sluis XI en trokken met hun zware tanks
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Asten binnen. Veel huizen waren uitgebrand, geheel
of gedeeltelijk verwoest. Diezelfde vrijdagmiddag
ging ik heel voorzichtig naar het dorp om te kijken
hoe groot de schade aan ons huis was. Dat viel mee:
enkele kogelgaten hier en daar, aan de straatzijde
alle glas kapot en binnen was het Mariabeeld ge
sneuveld. Mijn fiets, die ik donderdag achter in de
tuin onder “musterd” had verborgen, was er nog.
Ook het in de grond verstopte servies- en linnengoed
was niet opgegraven door de Duitsers. We boften
dus, want vele bewoners van Asten waren zowat
alles kwijt. In de nacht van 22 op 23 september werd
Ommel grotendeels verwoest. Vanuit de Stegen
hadden we er net zicht op, hoe de ene na de andere
boerderij in brand geschoten werd. Ook de kerk van
Ommel brandde vrijwel geheel uit . Bij de beschie
ting van Ommel kwam een granaat op een schuil
kelder terecht: 10 doden (kinderen Michiels en
Klaus). Ook op Heusden vielen dodelijke slachtof
fers.
 
23 september.
De volgende dagen. De kortbij geëvacueerde bur
gers keren terug naar het dorp. Velen moeten hun
huis eerst weer enigszins bewoonbaar maken. Wij
keren zaterdag in de namiddag weer naar de Prins
Bernhardstraat 43 terug, dit tussen de tanks van de
Engelsen door, die via de Stegen en de Berken het
dorp Liessel gingen bevrijden. Vanuit Ommel en
Vlierden worden deze tanks door de Duitsers be
schoten, zodat we enkele keren even in de sloot of
achter een tank dekking moesten zoeken. Moeder
laat bij zo’n vlucht eenmaal de kinderwagen met
Hans erin midden op de weg staan; ik haalde hem
vlug, terwijl een Engelse soldaat zich over Adriaan
met zijn kruiwagentje ontfermt door hem achter een
Engelse tank te trekken…… Je zag het gevaar van
zo’n “naar huis gaan” tussen vechtende legers
niet…. We kwamen toch ongedeerd thuis.
 
27 september. 
(woensdag) Bij een mijnontploffing in een boerderij
op Voordeldonk sneuvelen drie burgers en zijn er
twee zwaar gewond. Op deze dag overleed ook
mevrouw Wijnen, de weduwe van burgemeester
Wijnen. Zij raakte op 22 september zwaar gewond
op de boerderij in de Berken, waar ze geëvacueerd
was.
 
29 september. 
(vrijdag) De Engelsen zijn vertrokken en de Ame
rikanen nemen de taak over.

6 oktober. 
(vrijdag) Deken H. Meijer overleden. Op 11 oktober
wordt hij onder overgrote belangstelling begraven
op het parochiekerkhof.
 
7 oktober.  
(zaterdag) Na 3 jaar “afwezigheid” (verbod opge
legd) kwam “PEELBELANG” voor het eerst weer
uit. Deel met de hand gezet, ook ik hielp eraan mee.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 oktober.  
(maandag) Bij het opruimen van door Duitsers
achtergelaten oorlogstuig op de Leensel werden 8
mensen, waaronder Harry Michiels op slag gedood.
Er waren  nog 12 gewonden waarvan er later nog 5
zouden sterven. Een dag later weer een mijnontplof
fing op de Hoeven met dodelijke afloop (kinderen
van de familie Isbouts). Er wordt overal proviso
risch aan de huizen gerepareerd; voor de mensen
wier huizen helemaal weg of totaal onbewoonbaar
zijn, worden noodonderkomens gezocht. Gedeelte
lijk gaan de bedrijven weer draaien (ook Schriks).
De voedselvoorziening wordt zo goed mogelijk op
gang gebracht, noodslachtingen zijn hier welkom.
Er worden noodbonkaarten uitgegeven. De paro
chiekerk is onbruikbaar: de diensten worden gehou
den in het klooster. De Duitsers zijn intussen terug
gedreven tot achter de Noordervaart en het Deurnes
Kanaal. Asten kreeg ook nog een groot deel van de
Meijelse bevolking op te nemen. In vele gevallen
wonen op dit moment in Asten soms twee of meer
gezinnen in één huis. Dan komt, ondanks dat er
voortdurend vele militairen in en rond Asten liggen
opnieuw paniek, want op …..
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27 oktober.        
(vrijdag) … vielen weer Duitse granaten op Asten.
Weer waren er slachtoffers te betreuren, in de
Wilhelminastraat: vrouw en kind van M. Peters. De
Moffen hadden hun stellingen achter het Deurnes
Kanaal verlaten om een tegenaanval in te zetten,
met als doel de herovering van de brug bij sluis XI,
om zo de aanvoerweg van de geallieerden af te
snijden. Bij dit offensief drongen de Duitsers weer
door in Meijel, Neerkant en Liessel, ondanks hefti
ge tegenstand van de veel geringer in aantal zijnde
Amerikanen.
 
28 oktober.       
(zaterdag) Bij Duitse luchtaanvallen vallen weer 5
burgerslachtoffers. Vandaag en de volgende dagen
evacueerden weer vele Astenaren, doch nu west
waarts! Ook Opa en Oma van Lierop met zus Thea
zijn vertrokken. Bij de evacuatie op 22 september
gingen zij naar de familie van Bommel in Ommel en
hebben daar dagen onder vuur gelegen; begrijpelijk
dat zij dit een tweede keer niet durfden te riskeren.
Nu gingen zij met de familie van Bommel naar
Lieshout. Wij hadden vanaf 25 oktober drie Ame
rikanen in kwartier; zondags vertrokken zij naar het
front bij Neerkant. Des avonds kwamen twee an
dere Ami’s aan de deur: zij kwamen van het front,
waren hun onderdeel kwijt en eveneens hun uitrus
ting. Zij wisten niet waar ze heen moesten… de
reden daarvan was dat het aardsdonker was en dat
het te riskant was om nu naar hun onderdeel te gaan
zoeken. Ik heb ze binnen gehaald om wat te eten en
te slapen. De volgende ochtend vertrokken ze
dankbaar om hun onderdeel te gaan zoeken.
 
29 oktober.       
(zondag) Ondanks de gespannen toestand, beslui
ten we om niet opnieuw te gaan evacueren. We
besluiten wel  ‘s nachts in de kelder te gaan slapen;
ook de buren Piet en Leida Verberne zullen bij ons
in de kelder komen. Onze kelder is door de mannen
van de brandweer en de O.D. veilig geacht. We
brengen er stro en dekens in en maken ruimte, want
we moeten er met zeven personen overnachten. Tot
en met 3 november hebben we zo de nachten in de
kelder geslapen (voor zover er van slapen sprake
was met het onafgebroken gebulder van de Engelse
kanonnen, die het Duitse front steeds onder zwaar
artillerievuur hielden). Maar goed dat we in de
kelder zaten, want zondagavond wierpen Duitse
vliegtuigen splinterbommen op de Boerenbond en
onze omgeving. Een bom viel vlak langs de voor

muur van ons huis. De twee genoemde Amerikanen
sliepen boven… Toen de aanval geluwd was ging ik
naar boven om te kijken en ze te verzoeken om naar
benden te komen. Ze hadden niets gehoord, zo vast
sliepen ze (vermoeidheid). Toen ze  ’s morgens
vertrokken en het flinke bomgat zagen in het trot
toir op nauwelijks een meter afstand van de muur,
dus van hun slaapvertrek, keken ze toch wel even
aardig omhoog. Er was in onze straat veel schade
aangericht door de bommen.  Veel glas was op
nieuw gesneuveld, ook bij ons aan de voorzijde alles
eruit, terwijl we er pas tuindersglas van Opa in
hadden laten zetten. De Boerenbond (gebouw) had
ook heel wat schade door twee voltreffers. De ad
ministratie van de voedselvoorzieningsdienst
dwarrelde die nacht en morgen daarop overal door
de straat. Onder de in de kelder van het gebouw
verblijvende Amerikanen waren ook gewonden
gevallen.
 
30 oktober.       
(maandag) Na deze bange nacht wilden we aanvan
kelijk toch weer naar veiliger oorden vertrekken.
Doch waar naar toe met 3 kleine kinderen?  Na een
gesprek met Piet van der Zanden besloten we om
niet te gaan. Bovendien kwamen er steeds meer
versterkingen (de Schotten die Tilburg bevrijd
hadden, waren zondag al Liesselwaarts getrokken),
zodat we hoop hadden en terecht naar later bleek,
dat de Duitsers niet tot Asten zouden komen. Hun
patrouilles zijn wel op Astens grondgebied doorge
drongen: Leensel, Brand en Meijelseweg tot bij Vos.
 
2-3-4 november.          
Deze dagen hadden we regelmatig een Engelse mi
litair in huis, Maurice Leete, een aalmoezenier,
wiens onderdeel in en achter de Boerenbond leger
de. Op 5 november vertrok hij naar het front. We
zijn nog enige tijd in correspondentie gebleven,
zowel met zijn vrouw als met hem.
 
4 november.     
(zaterdag) Geleidelijk wordt het veiliger. Veel
mensen komen weer terug in het dorp. Ook vader
en moeder van Lierop komen terug uit Lieshout.
Oom Harry Boerekamps was ook in september niet
weg geweest, want zijn moeder was ziek en die kon
hij niet alleen achterlaten.
 
Wordt vervolgd
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Nieuwe voorzitter
Op 15 mei ben ik door een bijzondere ledenverga
dering benoemd tot lid van het bestuur van onze
vereniging. Het bestuur heeft mij conform de statu
ten benoemd tot voorzitter. Ik heb zoals U zult
begrijpen deze eervolle benoeming als opvolger van
Jan van de Rijdt aanvaard.
 
Maar laat ik mij eerst even voorstellen:
Ik ben Hans Dittner. Geboren in Den Bosch en na
de lagere-school leeftijd verhuisd naar het westen
van het land en vervolgens door het gehele land
werkzaam geweest, waarvan vele jaren in Brabant.
Na mijn (vervroegde) pensionering ben ik in Asten
komen wonen en dat is nu al bijna 12 jaar.
Ik ben geen historicus en ook geen onderzoeker.
Mijn historische belangstelling – ik ben als het ware
een consument – is breed, maar vooral parlemen
taire, politieke en regionale geschiedenis. Wat dat
laatste betreft natuurlijk vooral de regio’s waar ik
woonde. Dus nu vooral de regio Asten-Someren.
Maar als bestuurslid van de Historische Vereniging
Brabant ook de geschiedenis van Brabant.
In mijn studietijd aan de Universiteit van Leiden
heb ik wat historie betreft wel met veel plezier een
tentamen parlementaire en staatkundige geschiede
nis afgelegd. Later heb nog aan de Tilburgse Uni
versiteit een cursus Regionale Geschiedenis van
Brabant gevolgd.
Mijn bestuurlijke ervaring heb ik, naast functies in
diverse vrijwilligersorganisaties, vooral opgedaan
als burgemeester van een aantal kleine gemeenten
waaronder de voormalige Brabantse gemeenten
Luyksgestel en Vierlingsbeek. Na 6 jaar gewerkt en
gewoond te hebben in de West-Friese gemeente
Andijk (ook opgeheven) ben na mijn pensionering
weer teruggekeerd in Brabant.
 
Ik zal de komende tijd vooral gebruiken om mij zo
snel mogelijk te oriënteren binnen onze vereniging.
Gezien de gelukkig vele actieve leden en werkgroe
pen zal het enige tijd duren voor ik mij alle geledin
gen volledig eigen heb gemaakt. Mocht ik iemand
niet direct herkennen of kunnen plaatsen, dan ligt
dat vooral aan de breedte van onze heemkunde
vereniging en aan mij natuurlijk !
Ik verheug mij op de kennismaking en uiteraard ook
op de vele activiteiten van onze vereniging.
 
J.H.M Hans Dittner

Activiteiten komende periode
Op woensdag 12 juni houdt Hans van den Eeden in
Museum Klok & Peel te Asten zijn lezing over de
Noord-Brabantse IJzeren Eeuw. Tijdens deze lezing
staat de ontwikkeling van de Brabantse negentien
de eeuw centraal. In het bijzonder wordt aandacht
besteed aan de technologische en sociale vooruit
gang van de Brabantse “IJzeren Eeuw”. In de ne
gentiende eeuw veranderde Noord-Brabant lang
zaam van een agrarische naar een technologische
samenleving. Het was ook de tijd van Vincent van
Gogh, die toen zijn aardappeleters schilderde.
 
Op zaterdag 23 juni 2019 gaat de jaarlijkse grote
excursie naar Luik. Een prachtige historische stad
aan de Maas, ongeveer 30 km. ten zuiden van
Maastricht in de Belgische Ardennen. Een boeiende
stad die als hoofdstad van het Prinsbisdom Luik
een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Bra
bant en België. Maar ook het moderne Luik is de
moeite van het bezoeken waard. Al is het alleen al
vanwege het moderne station. Nadere gegevens
over de deelname aan de excursie volgend zo spoe
dig mogelijk.
 
 

14



deze samenvatting tevens een goede bijdrage aan de
herdenkingsliteratuur, welke in de pers al enige tijd
loopt.
 
Geschiedenisboek
The history of the fifteenth  Scotisch Division
1939-1945 is geschreven door Luitenant-Generaal
H. G. Martin (drager van de hoge onderscheidingen
C.B., D.S.O. en O.B.E.) en is in 1948 verschenen bij
William Blackwood & Sons Ltd. Edinburgh en
Londen. Het werkstuk is opgedragen aan de roem
rijke herinnering van 'hen die, dienend in de 15e
Schotse Divisie, hun leven gaven in dienst van hun
koningin en hun land gedurende de jaren
1939-1945', zo vermeldt de opdracht in het lijvige

Het aandeel van de 15e Schotse
Divisie uitgelicht deel 1
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Someren en Asten
werden bevrijd. Dat zal ongetwijfeld op allerlei ma
nieren worden herdacht. Vijftig jaar geleden, toen de
bevrijding voor de 25e keer werd gevierd,  was dat niet
anders. In september 1969 publiceerde Piet van der
Zanden (1907-1983) in zijn Peelbelang een uitge
breide bevrijdingsreportage op basis van zijn eigen
herinneringen. Op 8 mei 1970 deed hij dat nog eens
dunnetjes over op basis van gesprekken met enkele
veteranen én een oorlogsboek over de 15th Scottish
Division. Het leek ons een aardige gedachte om dat
verhaal nog eens terug te halen.  In twee delen. 
Daar hoort wel een kanttekening bij: tijdens de oorlog
moesten Britse en Amerikaanse legeronderdelen sa
menwerken. Dat ging niet altijd van een leien dakje.
Vaak hadden de diverse onderdelen in hun geschied
schrijving de neiging hun eigen rol uit te vergroten en
die van de geallieerde partners te bagatelliseren. In
het hiernavolgende verhaal wordt dan ook nauwelijks
gerept over de niet te onderschatten Amerikaanse
bijdrage (7th Armored Division / Luckey Seventh) 
in de bevrijding van de Peel in de herfst van 1944. Dat
laat onverlet dat ook de Schotten een zeer belangrij
ke rol hebben gespeeld in de Slag om de Peel. 
 
Schotten springen in de bres voor Amerikanen  
 
Wie in het najaar van 1944 de bevrijding van Asten
en de tegenaanval van de Duitsers eind oktober
1944 bewust meemaakte, zou de Fifteenth Scotisch
Division nooit meer vergeten. Het waren immers de
“Schotjes” (gemiddeld kleine mannetjes, maar erg
dapper) die de Amerikanen eind oktober uit de
puree hielpen en de Peel schoon veegden. Terwijl
deze infanteriedivisie eigenlijk recht had op rust,
omdat zij even daarvoor Tilburg had bevrijd.
 
U begrijpt, dat wij dan ook dankbaar waren voor de
tip, die de heer Chr. Van der Zand, (Emmastr.) ons
gaf, dat hij gedurende de paasdagen twee Schotten
op bezoek had, die indertijd in en rond Asten gevoch
ten hadden. Wij hebben met genoegen kennis gemaakt
met mr. Albert Josler en mr. James Drewry. 
Bovendien kregen we een boekje in handen, waarin
de geschiedenis van de 15e Scotisch Division van
1935-1945 beschreven werd. Daaruit hebben we een
en ander geput, dat onze lezers stellig zal interesseren.
Ter gelegenheid van de herdenking van de 5e mei
1945, toen de Duitsers in Nederland capituleerden, is

Generaal-majoor Miles Dempsey Bevelhebber
Tweede Leger

boek!
 
Generaal Dempsey, die bij binnenkomst in ons
raadhuis het gehele deurkozijn vulde en wiens rijzi
ge gestalte we ons daarom nog goed herinneren*¹ ,
noemt het boek “de geschiedenis van een divisie, die
een zeer dapper en groot aandeel had in de bevrij
dingsstrijd in noord west Europa”. De mannen
vochten vanaf de landing op D-Day nabij Caen en
van daar tot aan de overgave van Duitsland zat de
divisie steeds in de voorste gelederen.
Hun grootste heldendaad, zo zegt generaal Dem
psey, was de doorbraak nabij Gaumont, waarmee
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zij de weg vrij maakten voor het Tweede Leger.
 “Wie deel heeft uitgemaakt van de 15e divisie heeft
velen een voorbeeld gegeven en mag trots zijn op haar
faam”, zo besluit generaal Dempsey zijn voor
woord.
Het boek volgt de veldtochten van Normandië tot
de Elbe op de voet. Gekleurde en andere kaarten
van elke belangrijke slag of operatie verduidelijken
de tekst. De naam Asten kwamen we op 18 pagina’s
tegen, namelijk tussen het relaas over de strijd bij
Tilburg, de beschrijving van de gevechten rond
Meijel en de doorstoot naar Blerick.
 
Helmond plezierig
Zulk een boek doorkijkend, komt men natuurlijk
heel veel dingen tegen, die men ook graag zou
'meenemen', maar dan zou ons artikel een lang
feuilleton worden. Dat is niet de bedoeling.
Maar we vermelden toch even, dat na de gevechten
rond Best nogal wat Schotten in Gemert, Boekel,
Helmond, Bakel en Milheeze mochten gaan uitrus
ten. Aanvankelijk was hun vijf dagen rust beloofd,
maar het werden drie weken en dat was ook hard
nodig, zo zegt het boek.
Waarin men verder kan lezen, dat, ofschoon het
weer bijzonder slecht was 'het leven in Helmond
tijdens die rustdagen zeer plezierig was'. Veel solda
ten werden bij burgers ingekwartierd, vonden er
gastvrijheid en er werden vele blijvende vriend
schappen gesloten. Wat het meest welkom was in
Helmond ? Een mobiele badeenheid! Met veel ge
noegen worden vermeld de voetbalwedstrijden,
bioscopen, het toneel, de ontvangst van de doedel
zakspelers door de burgemeester op het kasteel
raadhuis e.d..
Geprezen worden ook de jongelieden, die als tolk
werden toegevoegd en die in de daarop volgende
dagen prachtig werk zouden verzetten. De training
van de troepen liep niet zoals gepland. Maar de staf
had enorm veel werk te doen. Het is bijzonder inte
ressant de overwegingen van Montgomery te lezen
en te zien welke beslissingen tenslotte werden geno
men. Toen begreep men als buitenstaander niets van
de operaties. Lectuur als deze werkt, zij het laat,
zeer verhelderend. *²
 
Dankbare bevolking
Het doet je ook wel goed, wanneer telkens tussen
het verslag van de krijgshandelingen de houding en
het enthousiasme van de dankbare bevrijde bevol
king worden gemeld.
Bij Tilburg bijvoorbeeld stak een patrouille van de

Onderonsje tussen generaal Brian Horrocks (l),
veldmaarschalk Montgomery (m) en luitenant-gene
raal Colin M. Barber.  Horrocks was bevelhebber van
30e Britse Legerkorps.

Seaforth Highlanders onder dekking van zware
mitrailleurs het kanaal over. De mannen slopen
voorzichtig van de oever naar het dichtst bijgelegen
huis. „Maar plotseling was de patrouille in een vloed
van menselijkheid gedompeld”, zo staat er in het
boek.
Want een groep Nederlanders kwam naar buiten
gestormd om de Schotten op hun schouders te
nemen. „Toen verlieten de mannen van het dekking
speloton  hun veiligheidsputten”, zo staat er laco
niek.
 
Verontrustend
Dat was op de 27e oktober.  Op die dag kwamen er
in Tilburg ook verontrustende berichten binnen
over een tegenaanval van Von Rundstedt tegen het
Achtste  Legerkorps. De Duitsers waren de
Noordervaart en het Deurnes kanaal overgestoken
en hadden de Amerikaanse 7e Pantserdivisie terug
geslagen.
Deze divisie moest een erg breed front verdedigen
en was er niet in geslaagd de Duitsers tegen te
houden. De Duitsers drongen op naar het hoofd
kwartier van het Tweede Leger in Helmond.
Op de 28e oktober was Tilburg 'uitgekamd' en toen
begon daar een 36 uur durend feest, dat de auteur
niet kan beschrijven, zo werd er gefeest, gedanst,
gelachen en gezongen door tienduizenden. Telkens
opnieuw klonk het Wilhelmus. „Niemand kon
zonder ontroering kijken naar wat er gebeurde. De
15e Schotse Divisie zal nooit Tilburg vergeten”,
aldus het gedenkboek.
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Maar de alarmerende berichten uit de Peel groeiden
aan. De Duitsers hadden aangevallen met twee
pantserdivisies en een divisie parachutisten, Meijel
was ingenomen, Helmond lag binnen het bereik van
de Duitsers.
Op 28 oktober kregen de 227e Brigade en de
Schotse Tank Guards bevel zo spoedig mogelijk te
vertrekken en de rest van de 15e Divisie moest 29
oktober vroeg in de voormiddag vertrekken. De
227e Brigade kwam met haar tanks na een zware
nachtmars op 29 oktober vroeg in Asten aan. In
Deurne arriveerde juist toen het licht werd de 44e
Brigade.
 
 
Ontstaan
Hoe was de gevaarlijke situatie voor het Achtste
Legerkorps in de Peel ontstaan ? Enkele weken te
voren had Montgomery de opmars van het Achtste
Legerkorps moeten stoppen omdat de 21e Leger
groep naar de Schelde moest oprukken om de
Antwerpse haven vrij te maken. De 3e Divisie had
toen Venray bereikt, met ten zuiden van haar de 7e
Amerikaanse Pantserdivisie. Deze moest een front
van nabij 50 km. verdedigen, van de spoorlijn
Helmond-Venlo, langs het Deurnes kanaal, de
Noordervaart, vervolgens ten zuidwesten van het
kanaal van Wessem bij Nederweert en dan langs het
kanaal van Wessem zuidoostwaards naar de Maas
bij Wessem. En dat hele front lag in 'de Peel, de
uitgestrekte, vlakke, verlaten veenput van zuid
oostelijk Nederland', zo schildert de militaire kro
nikeur de streek. En hij voegt er aan toe, dat dit lege
land van kanalen en dijken, hei en zwarte zwerfden
nen die smalle stroken droog land bekronen, een
land waar wielen buiten de wegen geen houvast
vinden en waar de huizen in de kleine gehuchten al
grotendeels vernield waren door de oorlogshande
lingen. „In de wintermaanden zou de 15e Schotse
Divisie zijn buik vol krijgen van deze veenputten
van z.o. Nederland”, zo besluit de beschrijving.
Tegenover de 7e Amerikaanse Pantserdivisie lagen
de 344e Duitse Divisie Walter, bestaande uit twee
regimenten parachutisten, het Regiment Hubner
langs het Deurnes kanaal en het Regiment Her
mann langs de Noordervaart. Op 27 oktober vielen
de Pantser Divisie en de 15e Grenadier Pantser
Divisie aan over de Noordervaart nabij Ospel en
over het Deurnes kanaal nabij Meijel. Teveel ver
spreid als de Amerikanen lagen, waren zij niet in
staat effectieve weerstand te bieden. Reeds direct
bij de aanval bezette het 47e Pantser Korps Meijel

en de Hogebrug over het Deurnes kanaal op de weg
Helenaveen-Liessel. De Duitsers hadden meteen
een stevig bruggenhoofd in de driehoek tussen beide
kanalen in handen.
 
Dappere Amerikanen
De volgende dag 28 oktober, trokken de Duitsers
richting Liessel-Deurne-Helmond en naar het be
langrijke kruispunt Asten. 's Avonds waren de
Duitsers in Liessel en op weg naar Asten. Ondanks
de zware verliezen vochten de Amerikanen verbeten
door. Vooral de tegenstand van de Amerikanen die
in Liessel gepasseerd waren, bleek van een enorme
waarde voor de vertraging van de acties van de
Duitsers.
Maar voorzichtigheidshalve begon het Hoofd
kwartier van het Tweede Leger Helmond te verla
ten. Laat in de middag bereikten verkenningseen
heden van de Schotten, vanuit Tilburg gezonden,
Heeze. Brigadegeneraal Colville en zijn staf ver
trokken naar Asten, want toen kwam men er pas
goed achter, hoe gevaarlijk de situatie geworden
was.
Asten werd herhaalde malen door de Duitsers
vanuit vliegtuigen  gebombardeerd. Vanuit Heeze
rukte het 131e Veldregiment R.A. op naar Asten en
in de maanlichte nacht werden ze 2 km. voor Asten
opgevangen door de Amerikaans brigademajoor en
inlichtingenofficier van de 7e Amerikaanse Pantser
divisie. Het is een mysterie gebleven, hoe die twee
de Schotten toen gevonden hebben.
De brigademajoor verzocht de Schotten direct in
actie te laten komen. Hij had verkenningsmateriaal
en kaarten kant en klaar. Het 131e R.A. ging in actie
ongeveer ter hoogte van Heusden. In de nacht arri
veerden nog meer eenheden van de 227e Brigade
groep en het 3e Tankregiment der Scots Guards.
Zij werden ten zuiden van  Asten in defensieve po
sitie gelegd. Daar het 131e de gehele nacht gescho
ten had, raakte het door zijn munitie heen en de
linies werden steeds korter. Maar het 25e Veldregi
ment R.A. hield vol, dat voor het front de toestand
te kritiek was om munitie aan te voeren.
Iedereen werd ingelicht, dus niet alleen de officieren,
maar ook de gewone soldaten en alle maatregelen
werden genomen voor de plaatselijke verdediging.
Het was een mooie morgen en al konden elk ogen
blik vijandelijke tanks opduiken, het moreel van de
mannen was uitstekend.
Dat werd nog beter, toen onverwachts een antitan
k-groep met 17 ponders arriveerde. Om 11 uur
kwam een groep Amerikaanse soldaten in de rich
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ting Asten gestrompeld, de laatste Amerikanen,
overgebleven van twee pelotons, die vóór de kanon
nen hadden gevochten.
Als het aan het vuren van de kanonnen gelegen had
in de laatste 24 uur, zou de vijand Asten zonder meer
hebben kunnen binnenwandelen. Geen wonder dat
de Amerikaanse Brigademajoor zo fel was op de
inzet van het 131e R.A. der Schotten. Gelukkig
werd in de middag nieuwe munitie aangevoerd. Tot
de avond hielden de twee veldregimenten de vijand
tegen met hun eigen vuur. Het is de enige gelegen
heid geweest in de geschiedenis van de 21e Leger
groep dat dit voorviel.
 
*¹ Hier lijkt sprake te zijn van een persoonsverwisse
ling. De Schotse legerofficier die met zijn rijzige ge
stalte een hele deuropening kon vullen was de 2.06 m.
lange  luitenant-generaal Colin M. Barber, comman
dant van de 15th Scottish Division. Zijn divisie be
hoorde tot het Achtste Legerkorps van luitenant-ge
neraal Richard O'Connor, dat weer onderdeel uit
maakte van het Tweede Britse Leger van generaal-
majoor Miles Dempsey.      
 
*² Wat ook kan verhelderen: de 15e Schotse Divisie
bestond uit drie brigades plus ondersteunende eenhe
den. Elke brigade bestond uit drie bataljons. De on
derverdeling in hoofdlijnen: 44e Infanteriebrigade
(bataljons: 8e Royal Scots; 6e Royal Scots Fusiliers;
6e King’s Own Scottish Borderers); 46e Infanterie
brigade (met de 9e Cameronians (Scottish Rifles);
2e Glasgow Highlanders; 7e Seaforth Highlanders);
227e Infanteriebrigade (met de 10e Highland Light
Infantry; 2e Gordon Highlanders; 2e Argyll & Su
therland Highlanders); ondersteuningseenheden
(102e (Northumberland Hussars) Anti-Tank Regi
ment, Royal Artillery; 1e Middlesex (Machine Gun)
en15e Scottish Reconnaissance Regiment). Veel
namen figureren in de rest van het verhaal.
 
(tekst: Piet van der Zanden; wordt vervolgd)

Luit.generaal Colin M. Barber Commandant 15e
Schotse Divisie
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BURENGERUCHTEN
In D’n Tesnuzzik nr. 1 van de heemkundekring uit
Beek en Donk staat een interessant artikel over de
schuttersgilden. Over het ontstaan en de taak van
de schuttersgilden in de 15e eeuw. In de steden
ontstonden ze uit de ambachtsgilden maar op de
dorpen kwamen ze vaak voort uit de oude kerkelij
ke broederschappen. De schuttersgilden uit de 15e
en 16e eeuw waren vooral plaatselijke legertjes die
de bevolking moesten verdedigen tegen rondtrek
kende huurlegertjes, muitende soldaten en rovers
benden. Soms moesten ze opdraven om mee te
helpen in het leger van de landheer. Ook zorg voor
de zieken en begraven van overledenen behoorde
tot hun taken. Ondanks dit serieuze werk was er
ook tijd voor gezelligheid en ontspanning.
Leuk om te weten is dat het woord schut ( de naam
voor de gildebroeders) niets te maken heeft met het
schieten, maar met schutten, beschermen, de be
schermers van het dorp dus.
In Helmonds Heem is tussen de korte berichten een
leuk artikeltje te vinden over een dienst van de
protestantse gemeente op 23 september 1778. Tij
dens deze dienst bood dominee Walkart zijn ver
ontschuldigingen aan voor de ergerlijke houding
van twee belijdende leden.
Het betrof de waarnemend koster Nicolaas van
Schaik en zijn vrouw. De twee hadden herhaaldelijk
ruzie als Nicolaas weer eens te diep in het glaasje
had gekeken. Over en weer vielen er beschuldigin
gen van overmatig alcoholgebruik. Na veel gedoe
werd hij uit zijn ambt ontzet maar door tussenkomst
van Monseigneur Gerrit Obbink mocht hij zijn
kostersambt na verloop van tijd toch behouden.
In D’n Effer van Heemkundekring ’t Hof van
Liessent staat het vervolg van het artikel Plakkaet
van Verlatinghe. In de vorige Effer stond al wat over
de aanleiding tot de 80-jarige oorlog, nu komt er
een vervolg waarin we heerlijk onze kennis van de
vaderlandse geschiedenis eens kunnen ophalen.
Philips II, de hertog van Alva, de graven van Eg
mond en Hoorne, de watergeuzen en natuurlijk
Willem van Oranje komen in dit deel voorbij. Het
volgende deel zal meer specifiek ingaan op de situ
atie zoals die in Brabant was.
Al met al weer artikeltjes die de moeite van het lezen
waard zijn.
Veel andere tijdschriften van onze buren zijn al
online te raadplegen. Doe er uw voordeel mee.
 
Anneke Blankennagel foto: Koning Philips II
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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
Dakdekkersbedrijf Joan Meeuws, Kommerstraat 38, 5712 XV 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
A.H.Verberne Holding BV | v.d. Eijndelaan 60, 5712 BR Someren-Eind
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE 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

Indien onbestelbaar:  
H. Wijnen, Dorpstraat 22, 5711 GP Someren


