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VAN HET BESTUUR
Als U dit leest is er mogelijk ook onder onze leden
een aanvang gemaakt met de vaccinatie.
Het is te hopen dat we geleidelijk aan weer met de
activiteiten van onze vereniging kunnen starten.
Natuurlijk is er op diverse plekken voortdurend
gewerkt aan onderzoek of aan het vastleggen van
“ons heem”. Al is het alleen al bij het eerste exem
plaar van het tijdschrift De Vonder, waarin de re
dactie ondanks de “corona-belemmeringen” weer
veel energie heeft ingestoken.

Het nadenken en uitwerken van allerlei mogelijk
nieuwe denkbeelden ligt stil. Bijvoorbeeld hoe de
digitalisering van onze vereniging en het bezit ver
der kan worden ontwikkeld. Het borrelt overal.
Soms leidt de pandemie ook tot misverstanden in
de maatschappij maar ook in onze vereniging.
Onze vereniging is vind ik zo flexibel, dat die mogelijk slechts op termijn - goed kunnen worden
opgelost.
Ik herhaal het toch maar even: de ontmoetingsfunc
tie van onze vereniging wordt steeds meer gemist.
Hopelijk is bij het verschijnen van de volgende De
Vonder iets meer zicht op het einde of op een ver
zachting van de maatregelen.

Maar ik denk dat iedereen weer snakt naar het el
kaar ontmoeten. Met elkaar van gedachten wisse
len, over van alles en nog wat, in ons Heemhuis.
Genieten van de inhoud van de lezingen en daarover
met elkaar in de pauze praten. Niet op de laatste
plaats genieten van excursies die de werkgroep Namens het bestuur
jaarprogramma graag zou willen organiseren.
Hans Dittner voorzitter.

Ter kennisgeving:
BHIC opent (digitale) schatkamers tijdens de
Openbaarheidsmaand
Journalisten, historici en belangstellenden kunnen
weer nieuwe archieven raadplegen, want de maand
januari is bij het BHIC ‘openbaarheidsmaand’.
Voor archieven met een openbaarheidsbeperking
van 75 jaar valt het jaar 1945 vrij; een beladen jaar
van oorlog en bevrijding, van armoede en honger.
Een traumatisch jaar ook, waarin de meeste slacht
offers zijn gevallen onder de bevolking. Een van de
belangrijkste archieven die dit jaar openbaar wor
den, is het archief van het Militair Gezag (MG). Als
gevolg van de lockdown kun je deze nieuwe archief
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stukken niet in de studiezaal raadplegen, maar men
kan ze wel voor je digitaliseren. Als je archieven wilt
inzien die dit jaar openbaar zijn geworden, geef dit
dan in je e-mail aan en stuur deze naar: aanvra
gen@bhic.nl. Men gaat dan graag voor je kijken of
men ze kan digitaliseren.

Foto Omslag: "Brug Someren"
door Maria van Neerven
www.heemkundekringdevonder.nl
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Woord van de redactie
Beste lezers,
Door de allesomvattende pandemie bevindt de
mensheid zich momenteel, ook historisch gezien, in
een heel cruciale fase. In de afgelopen tijd werd er
in de gesprekken over corona door diverse mensen
verwezen naar WO2. Directe aanleiding daarvoor
waren de door de regering afgekondigde maatrege
len waardoor onze kostbare vrijheid steeds verder
werd beknot met als het ultieme hoogtepunt de
lockdown, die uiteindelijk zelfs uitmondde in een
zo gevreesde avondklok.
Onvoorstelbaar voor een generatie, die van begin
af aan in grote vrijheid is opgegroeid. Snel werden
er daarom vergelijkingen getrokken met de oorlog.
Wij kennen de beelden en de overbekende verhalen
ervan, onlangs nog eens fijntjes opgefrist door het
aansprekende project Death Valley. Maar het van
nabij echt meegemaakt hebben kunnen de meesten
van ons gelukkig niet zeggen.
Een oorlog is in niets te vergelijken met de periode
zoals we die momenteel doormaken. Zeker niet
door wat we inmiddels allemaal weten over die
Tweede Wereldoorlog waarin velen die vrijheid
jarenlang écht kwijt waren.
Vrijheid is een groot gemeengoed en een van de
grondbeginselen van een democratische rechtstaat.
Dat belangrijke recht van vrijheid is ons niet komen
aanwaaien, maar het is door onze voorouders na
jarenlange strijd verworven. En daar mag enkel bij
hoge uitzondering aan getornd worden. We hebben
dus nu voor even een stuk bewegingsvrijheid nood
gedwongen op moeten geven, maar op het moment
dat het weer kan zullen we er zeker weer volop van
gaan genieten. We kennen nu de keerzijde van de
medaille. We zullen dat stukje vrijheid straks alleen
maar meer gaan waarderen.
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Door die beperkingen zijn veel zekerheden voor
even weggevallen. Dat is inherent aan het leven. Het
is echter voor velen, zeker de jongeren, een heel
vreemde en geheel nieuwe ervaring, maar tevens
ook een belangrijke levensles gebleken. Dat is zeker!
Wat ook zeker is: U heeft nu de nieuwe editie van
De Vonder ontvangen. Ondanks de beperkingen is
de redactie er wederom in geslaagd om er een mooie
uitgave van te maken. Naast de lopende vervolgver
halen is er ruimte ingeruimd voor een bijdrage van
Hans van de Laarschot over de gevolgen van de
pestepidemie tijdens de Tachtigjarige Oorlog in
Asten en als gevolg daarvan de uitgebroken brand
in de dorpskern: de grootste woningbrand uit de
Astense geschiedenis met wel heel tragische gevol
gen.
Rest mij voor ik ga afsluiten u nog een voortvarend
vervolg van 2021 toe te wensen en daarbij de hoop
uit te spreken dat we er dit jaar in zullen slagen om
deze pandemie een beslissende slag toe te brengen
en uiteindelijk de wereld uit te helpen. Hopelijk is
dat geen illusie.
Voor nu wens ik u veel plezier
met de inhoud van deze Vonder.
Namens de redactie, Hennie Hoeben
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Herinneringen aan crisisjaren en oorlogstijd van Louis Tinnemans (6)
Het was 8 juni 1944, vroeg in de morgen dat ik uit
een korte rusteloze slaap wakker schrok van een
hevig gebons op onze voordeur.
Vanuit het venster uit de slaapkamer
aan de voorzijde van het huis gluurde
ik naar beneden, wie dat hels lawaai
wel mocht veroorzaken. Toen ont
waarde ik een Duits uniform en ik
besloot onmiddellijk ertussenuit te
knijpen via een stevig touw bevestigd aan een spijker
die ik in het raamkozijn had getimmerd. Niet mo
gelijk. Aan de achterzijde van het huis stond zo’n
zelfde sinjeur. Daarop holde ik de trap af om de
voordeur die men haast inramde met een geweer
kolf, te openen. De soldaat had een papier in zijn
handen waarop een hele rits namen o.a. die van mij.
Ik dacht meteen aan Dries R. die me wel eens
smalend lachend had toegevoegd: ik zou jullie wel
eens willen zien als je flink met de schop moest
werken. Mijn vrouw stond doodsangsten uit, want
een razzia betekende: mensen ophalen en menigeen
kwam daar vaak niet van terug. Heel de nacht
hadden we nauwelijks een oog dicht gedaan omdat
ons dochtertje daags tevoren was ingeënt tegen
pokken en daar behoorlijk ziek van was. Ze had de
hele nacht liggen huilen en woelen. In mijn verbou
wereerdheid liep ik her en der te zoeken naar mijn
persoonsbewijs dat uiteindelijk toch nog in mijn
jaszak bleek te zitten, waarop de wachtende soldaat
me toesnauwde onmiddellijk mee te komen, want
hij had nog meer adressen. Met de schoenen in de
hand werd ik in de regen de straat opgeduwd mijn
vrouw van verre nog een goedendag nawuivend.
Nieuwsgierig en bang stonden veel vrouwen en
oudere mensen achter de gordijnen te gluren. Bij het
huis van burgemeester Smulders stond een open
vrachtwagen waar we op moesten klimmen. Het zal
toen ongeveer half zes geweest zijn. En daar zag ik
warempel alle leden van ons kaartclubje bijeenko
men, onderwijzer G. had ik in de deur zien staan
maar die had de moffen buiten weten te houden met
de smoes dat hij roodvonk in het gezin had en dat
was zeer besmettelijk: En daar waren ze als de dood
voor, dus die mocht thuisblijven. Kortom we waren
weldra met ruim 20 personen. Sommigen moesten
naar de WC en kregen daar de gelegenheid voor in
de tuin van de burgemeester en met een geweerloop
in de rug. Tenslotte werden we naar Helmond ge
voerd waar zich nog eens zo’n 20 Astenaren bij ons
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voegden. Uren hebben we daar –ik meen in een
schoolgebouw- moeten wachten tot er enkele per
sonen werden vrijgelaten, die hadden kunnen aan
tonen dat ze nuttig werk voor de Wehrmacht ver
richtten. Vandaar op transport naar Eindhoven. Na
enen kwamen we daar aan en in twee lange rijen,
met aan weerszijden politieagenten, slenterden we
over het perron. Na een paar minuten zag ik de kans
schoon en glipte plotseling uit de rij tussen het pu
bliek me zo rustig mogelijk gedragend om geen
argwaan te wekken. Ik drentelde met de stroom van
het publiek mee richting uitgang me inmiddels af
vragend hoe buiten te geraken zonder treinkaartje,
zonder perronkaartje, zonder persoon - of welk
ander bewijs. Opeens ging me een licht op. Ik zag
enkele postmensen met een handkar sjouwen. Ik
vroeg of ik met hen mee mocht lopen als zijnde één
van hen en snel legde ik mijn netelige positie uit er
op rekenende dat er geen NSB’er tussen zat. Ik had
geluk want tante post had een goede naam en allen
waren echte vaderlanders. Zo duwde ik braaf mee
en kwam op een makkelijke manier via een

foro: burgemeester Smulders
www.heemkundekringdevonder.nl

verlaging de rails over en weer op de rijweg. Toch
voelde ik me als een opgejaagd dier. Zo rap als mijn
benen me dragen konden liep ik toen naar Woensel
waar Hein van O. woonde. Dit was de broer van
Lau van O. uit Someren-Eind en ik kwam er in mijn
kweekschooltijd vaak met mijn vriend en studiege
noot Wim van O. Hein’s schoonzoon bracht me
achter op de fiets gezeten buiten Eindhoven tot de
Eckartseweg, waar ik te voet verder moest. Ik liep
een kapperszaak binnen om de weg te vragen naar
Tongelre, waar ik een tante wist te wonen. Deze
kapper had al over de razzia’s in Someren en in
Asten gehoord en giste dat ik bij de ontsnapten zou
behoren. Hij verzorgde mijn stukgelopen voeten en
bood aan me gratis te scheren. Onderwijl vertelde
hij dat daar in de buurt een zekere Peer B. (werk
zaam bij de spoorwegen) woonde en die kwam nog
uit Someren vandaan. Die zou me best verder willen
helpen. Inderdaad toonde B. zich een echte Some
renaar. Gastvrij offreerde hij mij een bord snert en
een pannenkoek die in een ommezien verdwenen
waren, want ik was nog steeds nuchter (3 uur ’s
foto: huis van burgemeester Smulders aan de
middags). Zijn 21 jarige dochter, die juist thuis
Speelheuvelstraat
kwam uit de verpleging gaf vader een standje van
wege zijn verkwisting aan “wildvreemden”. B.
maakte zich zo boos over deze inbreuk op de gast
vrijheid dat hij zijn dochter meteen een draai om de
oren gaf. Tot mijn schande gezegd had ik daar toen
Algemene Informatie
toch stiekem plezier in. Overigens kon zij zich ook
niet voorstellen hoe een honger ik had. Ondertussen REDACTIE:
vertelde B. mij, dat die kapper een echte NSB’er was Hennie Hoeben, Voordeldonk 30,
en een zoon aan het Oostfront had. Toen zat ik niet 5721 HM, Asten, 0493-694134
meer gerust en wilde meteen weg. Nee, zei B., blijf Anneke Blankennagel, Jac Jöris,
maar gerust wat zitten. Hij durft jou niet aan te Ricus van Neerven, Piet Snijders,
geven, want dan weet hij dat ik daar op het kerkkoor Ad Verrijt en namens het bestuur Cor Fransen
over zal beginnen en daar moet hij er toch al zo vaak Mailadres voor inzenden kopij:
aan vanwege zijn zoon. En hij zou voor geen geld redactie@heemkundekringdevonder.nl
van de wereld van het kerkkoor afwillen; hij is een
verwoed zanger. Dat stelde me gerust en na een BESTUUR HEEMKUNDE:
uurtje bracht een jongere dochter me naar Tongel Voorzitter: Hans Dittner Tel.0493-842754
re. Of liever: ik fietste en zij ging achterop zitten. Bij Secretaris: Martien Verdonschot Tel. 0493-693498
mijn tante in Tongelre leende ik een fiets tot Geldrop Penningmeester: Hans van Strijp Tel. 0493-380493
bij Hein van der H. ( broer van onze dorpsgenoot Leden: Cor Fransen Tel. 0493-693421
Jozef van der H. Wederom een fiets geleend tot Paul Gianotten Tel. 0493-472350
Someren. Hein zou de fiets van mijn tante terug Jos Verhoeven Tel 0493-494708
brengen naar Tongelre. Zo stond ik dan om onge
veer half zes weer in Someren op het Speelheuvel Gezinsabonnementen HKK De Vonder
plein, waar ik bij mijn zwager Piet C. verder plannen € 30,00 per jaar
maakte om onder te duiken.
Opgeven bij het secretariaat of het Heemhuis
Molenstraat 10 te Someren
ISSN 1387-2079
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ALSOF DE PEST NIET GENOEG WAS … OOK GROTE
BRAND PLAAGT ASTEN
door: Hans van de Laarschot
In 2020 begon het Corona-virus zijn dodende we
reldreis, zoals de pest dat eeuwen geleden deed. Ook
woedde in de Peelregio dat jaar de grootste natuur
brand van ons land, waarvan de brandgeur dagen
lang in Asten was op te snuiven. In 1636 troffen
rampen van eenzelfde aard de dorpsgemeenschap
van Asten, die temidden van het strijdtoneel van de
Tachtigjarige Oorlog was geraakt. De soldaten
brachten de pest en het onzorgvuldig verbranden
van kleren en beddengoed van een overleden pest
zieke veroorzaakte de grootste brand uit de geschie
denis van Asten.
De oorlog brengt de dood, ook de zwarte
“Daar komt weer een troep. Dat ze toch wegblij
ven”, moeten de Astenaren gedacht hebben, toen
een troep van 90 soldaten in het dorp kwam. Het
was in de nacht van 28 oktober 1634. Van hen
kregen 21 onderdak bij Jan Lammers. De anderen
kwamen in enkele andere Astense huizen terecht.
Toen de dag was aangebroken, bleek al snel wat het
krijgsvolk mee het dorp in bracht: de pest ofwel de
zwarte dood. Enkelen waren zo ziek, dat ze snel uit
het dorp gebracht moesten worden. Dat konden ze
niet op eigen kracht. Jan Rommen bedekte een kar
met stro en drie soldaten legden hierop hun dood
zieke vechtbroeders. Dirck Teeus reed er mee naar
Vlierden, wellicht om genezing te laten vragen aan
‘de zwarte madonna’, maar daar hebben ze geen
glimp van op kunnen vangen. Voordat Dirck het
buurdorp bereikte, waren ze ‘hem op de kars gestor
ven’.

Soldaten in het dorp was niets ongewoons. In die
tijd wist bijna het hele dorp dat. Kinderen die in de
laatste decennia van de 16de eeuw en de eerste van
de 17de eeuw in Asten geboren zijn groeiden er mee
op. Het was vanaf 1568 oorlog; de ‘opstand’ van de
Nederlanden tegen landsheer en koning Filips II,
die nadien de ‘Tachtigjarige Oorlog’ is genoemd en
eindigde in 1648 met de Vrede van Münster. Toen
het strijdtoneel zich naar de Peelregio verplaatst
had, kwamen zowat dagelijks soldaten en soldaten
vrouwen het dorp in, uit Weert of uit Roermond,
uit Helmond of uit Grave, uit Gennep en uit Venlo.
Ze eisten eten en drinken en soms ook onderdak.
Astense dorpsbestuurders probeerden dat het liefst
te voorkomen en boden zo’n troep ruiters of voet
volk een flink geldbedrag. Zo togen ze op 22 no
vember 1634 naar Deurne. Daar dreigde een troep
van 200 ruiters om ook naar Asten te komen. Rit
meester Hijnsberch ging akkoord met een afkoop
som van 13 rijksdaalders. De secretaris reed op 22
maart 1636 op het paard van Lijs Roemen naar
Lierop om te onderhandelen met het daar zijnde
convoy. Aan het geven van gratis eten en drinken
aan de soldaten viel niet te ontkomen. De herber
giers profiteerden hier van, maar ondervonden ook
de keerzijde. Op 24 september 1634 nodigden zich
84 soldaten van het ‘cooninxleger’ uit om in Asten
te eten en te drinken. Ze werden verdeeld over 5
herbergen. Meester Ariaen kreeg er 10, Lambert
Hansen 18, Aert Rommen 12 en Reynder Huchtens
net als Roelof Antonis 22. Per soldaat kreeg iedere
herbergier ongeveer 6 stuivers vergoed. Op de dag
voor Sacramentsdag in het jaar dat Peter Michiel
colen borgemeester was (21 mei 1636) vielen 75
soldaten van Stevensweert bij Frans Jan Behelp
binnen. ’s Morgensvroeg kwamen ze aan en ze zijn
twee maaltijden lang gebleven. Bovendien hebben
ze hem beroofd van drie ‘hespen’ en twee stukken
vlees, waardoor hij is ‘beschaedigt’ voor meer dan
tien gulden. Wanneer hij om vergoeding hiervan
vraagt, haalt Frans ook de pest aan. Overigens
krijgt hij slechts zeven gulden vergoed.

Geen ontkomen aan
De oorlog was voor Asten een dure aangelegenheid;
afpersing door soldaten, onderdak, eten en drinken
De gevolgen van een drinkgelag van soldaten in een voor de legergroepen. Dat afpersen kon regiobreed
herberg.
zijn. Op 11 september 1635 treffen Asten, Someren,
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Deurne, Lierop, Vlierden en Meijel elkaar vanwege
de qnevelerijen door de soldaten van (het kasteel
van) Drogenbosch. De Astenaren die hand- en
spandiensten moesten verlenen, kregen daarvoor
uit de dorpskas een vergoeding. Die woog echter
niet op tegen de gevolgen van de ziektes die het
soldatenvolk het dorp in bracht, zoals de pest en de
rode loop in de jaren 30 van de 17de eeuw. In rus
tige tijden stelde het dorpsbestuur regels om een
besmettelijke ziekten in te dammen en uit te doven,
zoals nu geprobeerd wordt met de met de pest
vergelijkbare Coronapandemie. In een oorlogssitu
atie is dat onbegonnen werk. Astenaren kwamen
ongewild en onbeschermd in contact met de ‘con
tagieuse sieckte’, een te accepteren ‘Godts gaeff’.
Voerman Dirck Teeus ontkwam er niet aan. Drie
weken na zijn dodenrit naar Vlierden voerde hij een
soldatenvrouw, die vanuit Roermond in Asten was
gekomen, naar Lierop. Ze was vanwege haar ‘qua
de sieckte’ op straat gezet en niemand wilde haar
wegleiden. Dirck moest en hij kreeg er een halve
gulden voor. Of Dirck Teeus met het vervoeren van
pestlijders besmet is geraakt, is niet bekend, maar
menig Astenaar is tijdens de Tachtigjarige Oorlog
besmet door zieke soldaten, die het dorp aandeden.
Velen overleefden het niet. Het begraven van de vele
pestdoden was geen aantrekkelijk werk. Hiervoor
moest extra kracht worden binnengehaald. Secre
taris Thonis Henrix en schout Mathijs van den
Hove kwamen op 19 juni 1636 overeen ‘metten
Fransman om alle die dode lijcke te begraeven’ voor
3 gulden en 2 ½ stuiver. Ook de Astense bode
Marcelis Geldens fungeert als doodgraver. In juni
1636 heeft hij gesneuvelde ruiters begraven.

haar dochter genas Lys niet van de pest. Margriet
heeft haar een doodskleed aangedaan en dat dicht
genaaid.

Een ‘hoedt van cruyden’
Een van de Astense pestzieken is Margriet Celen.
Werd in 1595 de heksenvervolging door de wrede
heer van Asten Anna Celen fataal, 40 jaar later
speelt een andere Celen de hoofdrol in een volgend
triest drama voor het dorp. Griet was weduwe van
Peter van Bussel. Vandaar dat we haar in de archie
ven ook tegenkomen als Margriet Peters van Bussel
[1] en Griet Peters of als Marie van Bussel. Zeker is
dat ze in 1637 al getrouwd is met Jan Jacobs, haar
tweede man. Toen in 1636 de pest rondging in Asten
en veel dorpelingen trof, bood Margriet zich aan als
verzorgster van pestzieken. Paulus Colen nam haar
aan als ‘schrobbersse off bewaerdersse’ van zijn
vrouw Lys. Hun dochter was al bezweken aan de
pest en haar lijk lag nog thuis in de dagen dat
Margriet daar voor de zieke Lys zorgde. Net als

‘van ‘s maendaeghs tot t’saterdaeghs onbegraven
laten ligghen onder den blauwen hemel’
Tot het werk van een ‘schrobber’ hoorde het ver
branden van kleren en beddengoed van pestzieken
om verdere verspreding te voorkomen. Maar ook
het in de gaten houden van het vuur was een taak.
Onduidelijk is of Margriet meteen na de verzorging
van de overleden Lys haar spullen heeft vebrand.
Wel duidelijk is, dat nadat Margriet het huis van
Colen verlaten had, het in brand vloog. De schade
was groot, niet alleen materieel maar ook aan het
milieu en vooral emotioneel. Huis, schuur en schop
brandden tot de grond af. Paulus Colen kon zijn
overleden dierbaren niet volgens de gebruikelijke
termijn begraven; ‘… in ’t verbranden van sijn
siecke dochters lichaem, ‘twelck van maendaeghs
tott’ saterdaeghsonbegraven onder den blauwen

Het dichtnaaien van het doodskleed.
Ze beschermde zichzelf door het dragen van een ‘
materen hoedt’. Er was weinig kennis van de pest
en net als in de eerste fase van de Corona-epidemie
dit jaar deden allerlei fantasieën de ronde over be
strijding en bescherming. Toen werd gedacht dat
door de zieken de lucht ‘beswangert’ werd met de
pest en dat het dragen van een mondmasker in de
vorm van een snavel en een hoed bescherming zou
bieden. De snavel zat vol met kruiden, zoals ‘mater’
ofwel moederkruid, die de besmette lucht moesten
zuiveren en de drager vrijwaren van de pest. Na de
laatste verzorging van de overleden Lys heeft
Margriet ’s morgens het huis van het gezin Colen
verlaten, nog met haar kruidenhoed op . Ze ging
naar het huis van haar moeder om het overlijden en
haar verzorging van Lys te verwerken door er over
te vertellen.
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hemel heeft gelegen.’ En de lucht er omheen was
geheel door de stank ervan gevuld. Die uit het dorp
zullen er nog veel over gesproken en geroddeld
hebben.
Margriet werd zelf besmet met pest en vond dat ze,
voordat ze hieraan zou sterven, nog een goede daad
moest doen. Op 26 augustus 1636 waren rondom
het ziekbed van Margriet bij elkaar gekomen pas
toor Joannes Peren, Peter Janssen, Jan Peters, Jan
de snijer, en Jenneke Coecken. Margriet had de
pastoor gevraagd om haar testament op te maken.
De aanwezige getuigen konden niet meer besmet
worden, want dat waren ze al. Margriet vond de
gevolgen van de brand zo verschrikkelijk, dat ze
Paulus Colen in haar testament alle schade ver
goedt. Na haar dood zouden haar moeder en haar
erfgenamen daarvoor moeten zorgen.

Paniek tijdens dorpsbrand,getekend door Lucas
Gassel omstreeks 1545. © Kupferstichkabinett/
Staatliche Museen zu Berlin.
Asten bijna uitgestorven
De goedheid die Margriet voor haarzelf zag, zag
Paulus Colen niet. Hij zag in het testament van
Margriet een bekentenis van haar schuld van de
brand. Op 5 mei 1637 stonden ze tegenover elkaar
in de Astense rechtbank. Ze was ook gedaagd door
Jan Goortsen, die door de brand een schade had
van 600 gulden. Paulus bracht naar voren dat
Margriet nalatig was geweest in het nakomen van
de verplichtingen uit het contract om de zieke te
verzorgen en bewaken, maar ook te zorgen dat er
geen brand uitbrak. Ook herinnerde Paulus de
rechters aan het beginsel dat wie schuldig is, niet
zelf de schade kan bepalen, maar dit moet overlaten
aan ‘goede mannen’. Zijn materiële schade be
draagt 500 gulden. Beide aanklagers vragen aan de
Astense rechters om Margriet te veroordelen de
door hen beiden geleden schade te vergoeden. Op
vallende vermelding in de aanklacht is, dat ‘door de
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boosen scrubbers den dorpe van Asten benae
uuytgestorven’ is.
Een brand van een dag, een zaak van jaren
Je zou verwachten, dat de zaak snel tot tevredenheid
opgelost zou zijn, want Margriet had in haar testa
ment toch al bepaald om Paulus Colen volledig te
vergoeden. Daarom had het ook geen rechtszaak
hoeven te worden, maar Paulus dacht daar anders
over. De zaak sleepte zich nog enkele jaren voort,
mede omdat de schepenen in de functie van rechters
officieel genoodzaakt waren een grondig onderzoek
in te stellen. Als volgende stap kreeg de gedaagde
de gelegenheid om op de beschuldiging van Colen
en Goortsen te antwoorden. Margriet was te ziek
om op 2 september 1637 zelf voor de Astense
schepenen te verschijnen. Haar tweede man, Jan
Jacobs, nam haar verdediging op zich. Jan haalde
alle beweringen van de tegenpartij onderuit. Zijn
vrouw had inderdaad enkele nachten gewaakt bij
de vrouw van Paulus Colen, maar zij heeft daar niet
voor betaald gekregen. Van een contract kan dan
geen sprake zijn, dus ook niet van de daaruit
voortvloeiende verplichtingen van een ‘scrubber’.
Voorts ontkent hij dat het huis in brand is gevlogen
door onachtzaamheid of slordigheid van zijn
vrouw. Als dit wel zo is, dan moet dat maar eens
bewezen worden. De rechters moeten er ook reke
ning mee houden, dat niet bewezen kan worden, dat
Margriet ten tijde van het uitbreken van de brand
in het huis was; en ook niet twaalf of veertien uur
van te voren.
Twee weken later is het weer de beurt aan Paulus
Colen om zijn zegje te doen op hetgeen Jan Jacobs
heeft ingebracht. Paulus blijft er bij, dat zijn huis is
afgebrand door nalatigheid van Margriet Peters
van Bussel. Haar testament is daarvan het bewijs.
Hij zal ook met bewijs komen dat Margriet binnen
twaalf uur na het uitbreken van de brand in het huis
was. Drie weken later houdt de schepenbank van
Asten weer zitting en mag Jan Jacops zijn weer
woord geven. Ook hij blijft bij zijn eerdere verweer
en verbaast zich erover dat zijn vrouw uit medeleven
het huis van Colen is ingegaan, daar zelf met de pest
is geïnfecteerd en dat dat nu met een proces wordt
beloond.
Jan de snijer dubbel betrokken bij de zaak
1637 gaat langzaam over in 1638 en pas midden
februari staat de zaak weer op de rol. Nu geen
herhalingen van zetten, maar interessante verkla
ringen van bij de zaak betrokken dorpelingen. Voor
www.heemkundekringdevonder.nl

een getuigenis onder ede hebben de schepenen de
veertigjarige Jan de snijer en de zevenenzestigjarige
Jenneke Cocx[2] opgeroepen. Die twee waren als
getuigen aanwezig bij het opstellen door de pastoor
van het testament van Margriet. De andere twee
testamentaire getuigen, Peter Janssen en Jan Peters,
kunnen niet meer getuigen. Zij zijn overleden.
Jenneke en Jan waren zelf bij het opmaken van het
testament ook besmet met de pest en mochten dat
daarom niet ondertekenen. Uit de getuigenis van
Jan blijkt, dat ook hij door de brand schade heeft
opgelopen en dat Margriet die aan hem wilde ver
goeden. Jan had haar geantwoord, dat ze daarover
nog zouden spreken als Margriet weer gezond zou
zijn. De schepenen horen van Jan, dat Margriet zeer
aangedaan was door de gevolgen van de brand. Wel
vier dagen lang heeft ze het uitgeschreeuwd.
Van de oude Jenneke worden de schepenen niets
wijzer. Wat in de stukken staat begrijpt ze niet. Ze
kan zich herinneren dat de pastoor voor het opma
ken van het testament bij de zieke Margriet was,
maar ze heeft door haar doofheid niets verstaan van
wat de pastoor toen allemaal zei.
Als Jan Jacops, die nu wordt aangeduid met Jan
Jacops Slaets, midden april hierop mag reageren,
probeert hij de schepenen te overtuigen, dat ze de
getuigenis van Jan de snijder terzijde moesten
schuiven. Die is dubbel betrokken, waaruit moet
volgen dat ‘uuyt dobbel respect gheen geloove’
gehecht zal mogen worden aan de getuigenis. Jan is
namelijk de schoonzoon van Jan Goortssen, een
van degenen die de zaak aanhangig hebben ge
maakt. Zijn vrouw is wel overleden, maar hun
kinderen zullen van opa Jan Goortssen erven.
De brand begon ‘s middags
Een week later getuigen twee Astense vrouwen in
de rechtbank. Allereerst de zestigjarige Anneke, de
vrouw van Jan Cocx. Zij was op de dag van de brand
op bezoek bij de moeder van Margriet. Dat was ’s
morgens en toen is Margriet daar binnen gekomen
met de mededeling van het overlijden van Lys.
Margriet verliet na de verzorging van de overledene
het huis, omdat ze daar niets meer kon doen.
Van de brand was toen nog geen sprake, want die
is ’s middags ontstaan. De vijfenveertigjarige Elske,
de vrouw van Peter Aerts, bevestigt de verklaring
van Anneke. Zij heeft Margriet ’s morgens het huis
van Colen zien verlaten. Bij Peter Cocx, die naast
Colen woonde, heeft ze daarna de ‘hoedt van
cruyden’ afgegeven. Die was daar nodig, omdat het
lijk van de aan pest overleden zoon nog in het huis

Een pestdokter met een beschermende ‘hoedt van
cruyden’ en een stok om afstand te bewaren, zoals nu
tijdens de Corona-epidemie de anderhalve meter
richtlijn.
was. Vervolgens heeft Elske Margriet nog even bij
haar huis zien zitten, geruime tijd voordat het huis
van Colen afbrandde.
Paulus Colen ziet in de verklaringen van Anneke en
Elske een bewijs van de verwaarlozing door Mar
griet van haar plichten. Ze is weggelopen van de
plaats die ze moest bewaken. Hij vindt dat straf
baarder.
Margriet geneest van de pest
Op 8 juni 1639, ruim twee jaar na het begin van de
rechtszaak, houdt Paulus Colen zijn slotbetoog. Hij
brengt naar voren, dat de pastoor, die nu in het
Land van Luik woont, niets te verwijten valt. Die
heeft met gevaar voor eigen leven ‘in de grote infec
tie van de lucht’ de pestzieken de sacramenten
toegediend. Ook blijkt uit het betoog, dat Margriet
genezen is van de pest en nu weigert de schade te
vergoeden.
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De grootste brand uit Astens geschiedenis
1. wedue Frans Verlynden
2. Gommer Bure
3. Peter Gielens den ouden
4. Jan Menkes
5. me[e]ster Matijs
6. Hanryck Jan Albers
7. Marcelis de voerster
8. Jan Joest Stouten
9. Jan Jan Slaets
10. Reynder Huchtens
11. Joest Verlynden
12. Wyllem Ceelen
13. Jacop Marcelis
14. Jan Tijs Smets
15. Jan Martens
16. Jan Joest Geeven
17. Marten Daendels
18. Walraven Janssen
19. den orgelyst
20. Jacob Maertens
21. heer Geret
22. Wyllem Geeres
23. Hanryck Peters
24. Jan Jan Peters
25. Jan Tomas
26. Frans Hijnen
27. Frans de cremer
28. Jan van Eynde
29. Jan Dyennen
30. Jan Jan Tielen
31. Jan Antonis Mennen
32. Aert Jielis
33. me[e]ster Aryaen
34. Lammert Hansse
35. Jan Scroeuen
36. Geret Dierck
37. Jeen Verhoeven
38. Wyllem Kusters
39. Peter Gielis de jonge
40. Gelden Jielis
41. Hanryck van Meyel
42. Houbert Gielen
43. Pauels Koelen
44. Jan den sleger

4 gebont
3
3½
4
5
4
5
5
2½
4
8
9
9
3½
3
3
4
5
2
4
2
3½
13 gebont
6½
4
3½
5
7
3
4
8
4
7
7
3
2½
2
4
5½
7
2½
4½
4½
5

Dit sijn de gebont die verbrant sijn. Lijst van de ge
troffenen van de grote brand op 4 februari 1636 en
van de schade aan een huis door vermelding van de
verbrande grootte, uitgedrukt in aantal gebonten.
Onder nummer 43 Paulus Colen.
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Het moet een trieste en troosteloze aanblik zijn
geweest midden in het dorp. De dorpskern van
Asten was over een flinke oppervlakte verwoest en
geblakerd. De brandlucht hield lang aan. De uit de
hand gelopen verbranding van de spullen van een
aan de pest gestorven dorpeling was net als de
ziekte van huis naar huis gegaan. De grootste wo
ningbrand uit de geschiedenis van Asten trof het
dorp op 4 februari 1636. Als enkele maanden later
Dierck Jan Goerts en Jan Henrickx Beckers het
werkelijke aantal
getroffen huizen opnemen, komen zij tot het in
drukwekkende totaal van 44 (zie lijst).
Bij elk huis hebben ze het aantal gebonten geno
teerd, dat vebrand is. Destijds rekende men voor
belastingen[3] en schadevergoedingen met de
grootte van een huis in het aantal gebonten (gebin
ten) dat het huis droeg. Uit de lijst blijkt, dat de
schade varieert van twee gebonten tot en met dertien
gebonten. Van de huizen van den orgelyst, heer
Geret en Jeen Verhoeven met een brandschade aan
twee gebonten mag worden aangenomen dat deze
niet geheel in vlammen zijn opgegaan. Daar zal wel
sprake van zijn bij het huis van Hanryck Peters
waarvan dertien gebonten zijn verbrand en van de
huizen van Wyllem Ceelen en Jacop Marcelis met
elk negen gebonten. Klein of groot, deels of hele
maal afgebrand op alle Astenaren moet dit diepe
indruk hebben gemaakt en zeker de getroffenen
zullen zeer geëmotioneerd zijn geweest. Bij velen
kwam daar nog het leed van ziekte en dood door de
pest bovenop.De ramp was zo uniek, dat een depu
tatie uit Helmond ‘den brandt alhier quam besich
tigen’. Tot ver buiten Asten leefde men mee met de
zwaar getroffen Astense gemeenschap. Anneke, de
weduwe van Aert Geerlinx, uit Veghel schold Asten
via haar zoon Gerardt de jaarrente van een lening
over 1635 en 1636 kwijt vanwege ‘de desolaetheyt
van brandt en sieckte’. Mede door die beroerde tijd
bleven de Astenaren nog jaren geconfronteerd met
het verwoeste centrum. Een aantal geblakerde
huisplaatsen blijft lang onbebouwd iedere passant
aan de grote brand herinneren. Daartoe horen bij
voorbeeld de geruïneerde huisplaats van schout
meester Mathijs van den Hove, die van Hanrick Jan
Aelbers, die van het kleine huisje van Jan Martens
en die van meester Adriaen. Dat het huis van Teunis
Goorts bij de poel oftewel de brandkuil stond,
mocht niet baten. Ook dat viel ten prooi aan de
brand. Bij de uitbreiding van het gemeentehuis van
Asten midden jaren 80 van de vorige eeuw heeft de
auteur als lid van de archeologische werkgroep van
www.heemkundekringdevonder.nl

De Vonder in een van de zeven aangetroffen water
putten verbrand hout gevonden. Ook kwam een
stenen kanonskogel uit de put. Precies 350 jaar na
de grote brand waren dit de eerste tastbare tekenen
van de ramp die het dorp in tijden van een pestepie
mie en oorlog trof, alhoewel we ons daar toen niet
van bewust waren. Graafwerk in de oude archieven
van Asten heeft het verhaal duidelijk gemaakt .
Bronnen
Archief archeologische werkgroep heemkunde
kring De Vonder.
Hans van den Broek. Wonderen in het zonlicht. De
medische kant van mirakelverhalen, p. 176. Deur
ne, 2013.
G. (Frits) Slaats.Bewerking Borgemeestersrekenin
gen Asten II, 1633-1657, blz. 35-52. N.B. Voor ge
gevens uit de historie van Asten moet je op de eerste
plaats zijn bij de nalatenschap van Frits Slaats, deels
op internet en in het heemhuis aanwezig. Frits stond
niet graag op de voorgrond, maar heeft jaren zijn
beste krachten gegeven om zowat het gehele oude
gemeentearchief, oud-rechterlijke archief en nota
rieel archief van Asten te ontsluiten. Zijn 25 delen
van het oud-rechterlijk archief heb ik op de eerste
versie van de website van de heemkundekring ge
plaatst en ik heb gezorgd dat de papieren bewerkin
gen van de andere archieven door Frits bij de fusie

van de archiefdiensten per 2003 in het heemhuis
kwamen. Helaas wordt er (te) weinig mee gedaan.
Als er iemand een ‘standbeeld’ verdient voor zijn
inzet voor heemkunde en geschiedenis van Asten,
dan is het Frits Slaats.
Lia van Zalinge-Spooren. De Astense gemeenschap
van Middeleeuwen tot in de achttiende eeuw. In:
Asten 800. Verhalen uit de geschiedenis van Asten,
Heusden en Ommel, p. 30-31. Asten, 2012.
[1] Frits Slaats heeft in de bronnen de naam Van
Bussel gelezen, terwijl Lia van Zalinge er nog een
‘r’ in heeft zien staan en daarom schrijft over Van
Brussel. Controle was door de sluiting van de stu
diezaal van het RHCe vanwege de Corona-epide
mie nog niet mogelijk.
[2] Jenneke wordt nu Cocx genoemd. In het testa
ment komt ze voor als Coecken.
[3] In het oud-administratief van Someren bevinden
zich nog een aantal gebontboeken. Uit diverse
stukken blijkt, dat die in Asten ook gebruikt wer
den, maar die zijn helaas niet bewaard.
Bodem van een van de zeven in 1986 op het Konings
plein opgegraven waterputten, waarin brandresten
zijn aangetroffen. De wand was van turven, opge
bouwd op een fundering van een groot en een klein
karrenwiel, die met plankjes aan elkaar verbonden
waren. Fotograaf: Johan Otten (archeologische
werkgroep De Vonder).
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Brandweer Someren 25 jaar (2)
Uit hoofde van zijn functie als commandant van de
brandweer heeft Ben van Otterdijk jaren geleden
bijzondere gebeurtenissen in verhaalvorm uitgewerkt.
Ook in deze editie kun je weer een van zijn verhalen
lezen. Met deze verhalen kan de lezer eens op andere
wijze kennis nemen van brandweer Someren.
Doe ze allemaal maar een keer vol
Sinds de opening van de nieuwe brandweerkazerne
aan de Loovebaan heeft de brandweer een senio
renclub. Tot die tijd was er niks geregeld voor onze
oudgedienden. Was je 55 jaar dan moest je weg bij
de brandweer en dan was er weinig betrokkenheid
meer met het korps. Nou ja, een enkeling vond het
leuk om de brandweer te assisteren bij het uitzetten
van de oefeningen op dinsdagavond. Maar daar
bleef het ook bij. De oud-leden hadden blijkbaar
toch behoefte om met elkaar iets te kunnen onder
nemen. Bij de opening van de nieuwe brandweer
kazerne kwam deze gedachte nog eens nadrukkelijk
naar voren toen de oud leden betrokken werden bij
de openingshandeling. Met een voortrekkersrol van
de toenmalig commandant werd vanuit de betrok
kenheid de seniorenclub opgericht. Deze club van
oud-brandweerlieden komt een aantal keren per
jaar bijeen als er activiteiten zijn bij de brandweer.
Maar zelf organiseren zij zo nu en dan ook een
activiteit. In de zomer wordt er meestal een fiets
tocht georganiseerd die in de loop van de middag
begint en tegen zessen eindigt bij Marini Wijlaars.
In de tuin van de oud-commandant is er dan een
barbecue en wordt er bij een glaasje bier nagepraat
over een en ander in een tent die de club voor zich
zelf heeft aangekocht. Traditie is dat de comman
dant van de huidige brandweer ook bij deze barbe
cue wordt uitgenodigd. Dat is altijd handig, want
je weet maar nooit, misschien hebben ze hem bij een
andere activiteit nog wel eens nodig. Al was het
maar dat de senioren zich willen verzekeren van
twee rondjes die ze van de commandant aangebo
den krijgen bij hun jaarvergadering. Zo zat ik het
afgelopen jaar als nieuwbakken commandant voor
het eerst bij de barbecue van de seniorenclub.
Na enkele glaasjes bier wordt het in de tent wat
rumoeriger en komen de verhalen los. ‘Vruger da
waren nog eens tijden.’ Of het alarm nu ’s morgens,
’s middags of ’s avonds ging, het werd altijd laat.
Het motto was ‘bij het eerste café aan de rechtse
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kant stoppen’ als de voertuigen weer waren inge
pakt na het blussen van een brand en richting de
brandweerkazerne terug keerden. Na het blussen
van een boerderijbrand in Lierop had men flink
moeten werken tot laat in de middag. Er werd
aangelegd bij De Kuus. Achter het café was tevens
een cafetaria gevestigd waar de oudste dochter van
de Kuus eigen gebakken frieten verkocht. Dat
kwam de brandweerlieden goed uit, want na het
zware werk kon er buiten een glaasje bier ook wel
een hap eten in. Na het nuttigen van de eerste
rondjes werd het idee geopperd om een hap te gaan
eten. De Kuus werd gevraagd de bestelling op te
nemen. Na wat vijven en zessen was de bestelling
uiteindelijk opgenomen. Het duurde even omdat hij
zelf ook wel eens een biertje lustte en het effect wel
eens te merken was. De Kuus had deze keer blijk
baar ook enkele consumpties genuttigd. Met het
bestellijstje onder zijn arm ging hij naar achteren
om samen met zijn dochter de frieten te gaan bak
ken. Net voor hij de deur doorliep riep hij nog naar
een van de brandweerleden ‘doe alle glazen maar
een keer vol’. Een van de brandweerleden was ge
wend om bier te tappen omdat hij bij kennissen in
Vlierden wel eens ging helpen in het café. Onze
brandweerman Jan nam de boodschap van de Kuus
echter wel heel letterlijk op omdat hij alle glazen die
hij maar kon vinden vol tapte met bier. Overal
kwamen de glazen vandaan op de bar, uit de kast
achter de bar, sierglazen die aan het plafond waren
opgehangen, de borrelglaasjes die onder de tap een
speciaal plekje hadden. Zelfs de bierglazen die
buiten nog op het terras waren achtergebleven en
de bierglazen die bij de overburen, café Manders,
nog op het terras stonden werden naar binnen ge
haald. Na een half uurtje kwam de Kuus met de
eerste porties gebakken frieten het café binnenlopen
en zag hij al de gevulde glazen op de bar staan. ‘Wat
is hier gebeurd,’ riep hij. ‘Ik heb getapt,’ zei Jan met
verbazing over de reactie van de Kuus. Jij hebt toch
gezegd: ‘doe alle glazen maar een keer vol’. Dat heb
ik ook gedaan. Toen de Kuus besefte wat hij een
tijd daarvoor had geroepen kon hij er de lol wel van
inzien en moest hij er hartelijk om lachen. Of alle
glazen ook werkelijk werden leeggedronken, dat
heb ik uit het verhaal niet meer op kunnen maken.
Wel had de Kuus voortaan assistentie van eigen
volk als de brandweer weer eens kwam na een
brandje.
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DE HISTORIE VAN HET NOTARIAAT IN ASTEN (DEEL 2)
door Hennie Hoeben
Cornelis Mari van der Goes 1835-1844

In het Dagblad van 's Gravenhage van 21-06-1844 le
zen we dat Cornelis Mari van der Goes is benoemd
tot notaris in Beek bij Nijmegen:

Hieronder de bekendmaking van de aanstelling van
Cornelis Mari van der Goes als opvolger van J.W.
Hij vraagt eind 1844 eervol ontslag aan als plaats
van de Ven
vervangend kantonrechter.
* publicatie Algemeen Handelsblad van 04-11-1844
Begin 1845 vertrekt Cornelis Maria van der Goes
naar Beek bij Nijmegen. Later wordt hij burgemees
ter van Ubbergen.
*Hieronder zien we een foto van het echtpaar Van
der Goes
Cornelis Mari van der Goes is geboren te Raven
stein op 15-09-1805.
*In de Noord-Brabander werden een aantal trans
acties gepubliceerd waarbij notaris Cornelis Mari
van der Goes betrokken was:

Cornelis Mari van der Goes is te Beek
op 26-12-1892 overleden. In het Algemeen Han
delsblad van 29-12-1892 een overlijdensbericht.
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Frederik Albert Rovers 1844-1879
Cornelis Mari van der Goes wordt opgevolgd door
Frederik Albert Rovers (1812-1879).Deze vestigde
zich in de vroegere Molenstraat, nu Burgemeester
Wijnenstraat.
Hij had eind 1844 toestemming van de Kroon ge
kregen om zijn standplaats van Geldrop naar Asten
over te brengen.

*pand notaris Rovers aan de Molenstraat, de huidige
Burg. Wijnenstraat
Hij bleef notaris tot zijn overlijden in 1879.

De opvolging:
*Het was heel opmerkelijk dat in de katholieke
omgeving van kanton Asten vanaf 1813 vier pro
Adrianus Rovers 1879-1902
testantse notarissen werden benoemd. Sedert de
Reformatie waren openbare ambten bij voorkeur
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Adrianus Ro of uitsluitend vergeven aan gereformeerden of
vers, die notaris was van 1879 tot 1902. Hij was eerst hervormden. In 1846 leidde dat in Asten nog tot
als griffier werkzaam geweest bij het kantongerecht veel ongenoegen en dat niet zonder reden, want
in Eindhoven.
naast 2817 katholieken woonden er slechts 65
protestanten! Een katholieke notaris was dan toch
zeker op zijn plaats, meende men. En met reden.
wordt vervolgd
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De geschiedenis van het dokters
huis gelegen aan de Torenstraat 1
te Asten (deel 2)
door Ton en Pieter van Hoek
DE DOKTERSPERIODE
In de jaren daarna werd het huis door diverse ge
meente-artsen bewoond.
Op 1 september 1897 treedt Vincentius Antonius
Hubertus Panhuijsen, geboren te Tilburg op
22-09-1870, in dienst als Gemeentegeneesheer in
Asten. In de jaren daarna verloopt de relatie met de
gemeente alleszins soepel, mede vanwege het ach
terstallige onderhoud aan het pand. Uit de volgen
de fragmenten uit de gemeenteraadsverslagen moge
dit blijken.
16-11-1899: verzoek arts Panhuysen tot aankoop of
bouw van een dokterswoning met koetshuis. De
gemeenteraad besluit om het door hem bewoonde
huis aan te kopen en aan hem te verhuren.
20-01-1900: het door de gemeente aangekocht huis
wordt verhuurd voor f 200 aan dr.P.
26-5-1900: verbouwing huis kosten circa f 2200
16-7-1900: geen verbouwing maar herstel of ver
nieuwing van daken, goten e.d.
25-6-1901: geen huurcontract met dr.P. Het andere
door laten lopen.
8-3-1902: veel reparaties nodig. Huur omhoog naar
f 300
5-7-1902: aanbesteding werk dokterswoning
19-11-1902 dr. P. wil geen f 300 huur betalen
15-12-1902: verlaging huur tot f 260 Het andere
door laten lopen.
25-2-1902: herstel en ophogen van het dak kosten
tussen f 1500 en f 2500
11-4-1902: advies om het huis met leien te beleggen
omdat het voor pannen te plat is
26-2-1903: huurprijs wordt vastgesteld op f260 Dr.
P. weigert contract te tekenen. Hij wil twee
contracten
1902/3 en 1903/4
29-4-1903: Raad wil bij weigering andere maatre
gelen verhuren f 260 verbetering en reparatie voor
f 42. Huurprijs voor 1902/3 bedraagt
f218
10-8-1903: klachten over dr. P. i.v.m. te hoge
rekeningen
1-9-1903: besluit om contract op te zeggen met 3
maanden
12-9-1903: nieuwe instructie aan dr.P.

26-9-1903: oproep nieuwe geneesheer
30-9-1903: dr. P. zegt functie op per I oktober.
Opzegtermijn 3 maanden.
Raadpleging rechtsgeleerden. Oproep nieuwe ge
neesheer.
Dr. Lindner uit Heeze wil dodenschouw en inentin
gen doen.
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Uiteindelijk wordt het huis, waarin de familie
Panhuijsen woont, te koop aangeboden. In de Peelen Kempenbode van 25-10-1899 staat de nu volgen
de advertentie.
Het huis wordt aangekocht door de gemeente en de
heer Panhuijsen blijft er wonen tot 1903 tot hij naar
Kerkrade verhuist alwaar hij is overleden op
13-08-1918.
De volgende bewoner is de arts Johan F.H. Hoyng,
geboren te Utrecht op 04-02-1875. In een adverten
tie in de courant de Zuid-Willemsvaart staat ver
meld dat dokter Hoyng het huis voor een periode
van 6 jaar heeft gehuurd. Helaas maakt hij zijn
huurperiode niet af in verband met gezondheidsre
denen. In 1907 verhuizen zij naar Utrecht. Zijn
plaats wordt ingenomen door zijn zwager Josephus
Bernardus Verhoeven, geboren te Deventer op
17-06-1874.
Bernardus Verhoeven is op 02-07-1907 getrouwd in
Valkenswaard met Johanna M.E. van Best. Helaas
komt zij al vroeg te overlijden n.l. op 28-11-1914 op
33-jarige leeftijd.
Bernardus hertrouwd op 08-08-1918 in Leiden met
Leonarda G.M. Huysmans, geboren te Woensel op
23-09-1881. In oktober 1919 vertrekt dokter Ver
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hoeven naar Gestel maar keert op verzoek van de
gemeente Asten in 1920 weert terug. Het adres is na
1930 Wilhelminastraat geworden.
Dokter Josephus Bernardus Verhoeven overlijdt
plotseling op 27-11-1934 bij een oud-studievriend
in ’s-Hertogenbosch.

Bij de openbare verkoop op vrijdag 13 en 20 no
vember 1936 wordt het linkerdeel gekocht door
Johannes Hubertus van Empel, gehuwd met de
weduwe van Johannes van Hoek. Johannus van
Empel was eerder in dienst van de gemeente als
nachtwaker. Zijn taak bestond uit het aansteken,
uitblussen en het onderhoud van de straatlan
taarns.
Maar hij kwam door een ongeval buiten het arbeids
proces en werd hem met ingang van 1 januari 1923
eervol ontslag verleend door de gemeenteraad.
Later werd hij caféhouder in de Marktstraat.

Wordt vervolgd

Het monumentale graf op de begraafplaats van de Franciscusparochie aan de Kerkstraat in Asten bestaat
uit een ommuurd veld opgebouwd uit zandstenen blokken. In drie blokken zandsteen zijn opschriften in
reliëf gemaakt.

Na het overlijden van dokter Verhoeven besluit de
Gemeente Asten om het pand in de verkoop te doen.
Er wordt besloten om het pand in tweeën te splitsen
met daarnaast nog een bouwkavel naast het nieuwe
woonhuis van de gemeente-arts (Dr. Jansen).
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Het leven van de Astense melkboer Harrie van Gogh (deel 2)
door Peter Ottenheijm
“De Toekomst:
Kwaliteit stond hoog in het vaandel en op 1 mei
1919 richtte Harrie de Fok- en Controlevereniging
"De Toekomst" mee op en werd er controleur
(monsters nemen van de koeienmelk en uitvoeren
van stalcontroles). Tevens was hij tekenaar van
stamboekvee. De tekeningen werden opgestuurd
naar het Ministerie van Landbouw in Den Haag,
waar de registratie van runderen plaatsvond.

Huwelijk:
Op 26-04-1912 trouwde Harrie met Petronella (Nel)
Cortenbach, geboren op 30-05-1889 als dochter van
Antonius Cortenbach en Helena Maria van Gog.
Hieronder de huwelijksakte Harrie en Nel van
Gogh-Cortenbach.

MOLENSTRAAT 15
De woningnood was groot, maar ze vonden een huis
op het adres Molenstraat 15 (nu Burgemeester
Wijnenstraat) op de locatie waar later boekhandel
Hub. Berkers zich vestigde.
Het huis heeft een lange geschiedenis. Volgens de
verpondingen van 1713 dateert het huis van voor
1690 en werd tot dan toe bewoond door een familie
Sauvé. Zij waren de eerste bewoners. Verponding
was overigens een vorm van grondbelasting, die
tussen de 17e eeuw en 19e eeuw in Nederland werd
geheven. Op 1 oktober 1832 werd de verponding
opgevolgd door de invoering van de grondbelasting
die op het kadaster was gebaseerd.
Het huis deed lange tijd dienst als kosterij. De be
woners in het begin waren koster en tegelijkertijd
schoolmeester, later voornamelijk schoolmeester.
Schoolmeester Hoebens:
Eén van de meest vooraanstaande bewoners die het
huis heeft gekend was de nieuwe
schoolmeester en tevens plaatsver
vangend kantonrechter Franciscus
Hoebens, geboren te Tilburg op
13-02-1807.
Met de komst van Franciscus Hoe
bens werd in 1832 een nieuwe open
bare school gebouwd gelegen op het huidige Ko
ningsplein tussen de kerk en het raadhuis. Francis
cus Hoebens vestigde ook een eigen Franse kost
school, destijds gelegen bij zijn woonhuis aan de
Molenstraat. Franciscus Hoebens is op 05-06-1880
te Asten overleden. De kostschool in de Molen
straat is toen gestopt.
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Het woonhuis Molenstraat 15:
Het huis bestond uit 2 woongedeelten (huizingen
nummers A35 en A36) en werd in zijn geheel ver
kocht aan Hendrikus (Harrie) van Gogh.
Volgens het bevolkingsregister van Asten over de
periode 1920-1930 kwamen Harries’s ouders toen
in huizingnummer A35 (een deel van het huis)
wonen. Cornelis en echtgenote verhuisden weer
rond 1929. Het gezin van Harrie en Nel bestond
inmiddels uit 10 kinderen dus het zal wel vanwege
ruimtegebrek zijn geweest. Vanaf dat moment be
trokken Harrie en Nel met hun gezin het hele pand.
Afb. beneden: Het volledige gezin van Harrie en Nel
van Gogh-Cortenbach,zoals opgetekend bij de Bur
gerlijke stand der Gemeente Asten.De reden waarom
sommige namen zijn doorgestreept is niet bekend.

Na er bijna 40 jaar gewoond te hebben verhuisden
Harrie en Nel naar Burg. Frenckenstraat 10 in
Asten. In 1960 werd het pand Molenstraat 15 op
gekocht door Hubertus Marinus (Hub) Berkers en
is het gesloopt om op die plek een boekhandel annex
schildersbedrijf te starten.

foto Molenstraat15
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foto : Burg. Frenckenstraat 10 met op de foto toen
het boekwinkeltje van Thijs Maas
wordt vervolgd

Oud Goud
door Jac.Jöris
De m’krietwöninge. Harrie Verdijsseldonck. Aste
Vruuger.
Vlak na de tweede wereldoorlog was er een nijpend
tekort aan woningen. Dit gebrek poogde men op te
lossen door het zetten van noodwoningen. Soms
waren er zoveel nodig, dat er nieuwe straten
moesten komen. Zo moest er in Asten een verbin
dingsweg komen tussen de Lindestraat en de Dijk
straat. Begin 1947 viel het besluit voor aankoop van
gronden.

Het laatste stuk werd gekocht van J. Xhofleer.
In oktober 1947 komen er 20 noodwoningen aan de
nieuwe Molenstraat ( de oude Molenstraat was
intussen vernoemd naar de op het eind van de
oorlog vermoorde burgemeester W. Wijnen). Dit
waren Maycrete-woningen. De naam was een af
korting van “Maycrete Sales Limited”en dat weer
de benaming van het bouwsysteem. Den Haag doet
deze huizen kant en klaar over aan de gemeente. De
elementen zijn van fiberboard. De plafonds bestaan
uit zachtboardplaten. Asbestgolfplaten zorgen
voor dakbedekking. De indeling van de huizen was
als volgt ; woonkamer, drie slaapkamers, keuken,
bijkeuken/berging, gang, toilet en douche. Tegen de
achtergevel stond een gemetselde kolenkist. De tien
maal twee montagewoningen kwamen aan een
nieuw aangelegde verharde klinkerstraat. In janu
ari 1948 werden ze in gebruik genomen. De huur
was toen f 4,25 per week. Ze maakten een gezellige
indruk en de bewoners waren de koning te rijk. Het
waren echte noodwoningen en de bedoeling was dat
deze telkens voor ten hoogste 26 weken verhuurd
werden. Ze zouden 15 jaar dienst doen.
Op 24 augustus 1970 besluit het college van burge
meester en wethouders tot afbraak van de Maycre
te-woningen aan de Molenstraat. Sloper Jacobs uit
Lierop zorgt voor de ruiming van elk blok, als de
bewoners vertrokken zijn. Dit gebeurt niet gelijktij
dig. Het laatste blok wordt in januari 1972 gesloopt
en dat is het einde van de m’krietwöninge.
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Indien onbestelbaar:
H. Wijnen, Dorpstraat 22, 5711 GP Someren

Vrienden van Heemkundekring de Vonder
A.H. Verberne Holding BV, van den Eijndelaan 60, 5712 BR Someren-Eind
Aannemersbedrijf Geven, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
Dakbedekkingsbedrijf Joan Meeuws, Kommerstraat 38, 5712 XV Someren
Deska Kantoormeubelen & Supplies, Kortijzer 11, 5721 VE Asten
Driessen Advies & Beheer, Witvrouwenbergweg 12, 5711 CN Someren
ETB Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind
F. Leenen Someren Beheer bv , Dr Eijnattenlaan 28, 5711 AW Someren
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren
Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren
Isi & Peggy's Knipperij, Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
Larco Foods B.V., Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Leenen Steengoed b.v., Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
MIDAS Winkels, Markt 10, 5721 GE Asten
Notaris van Kaam, Witvrouwenbergweg 8a, 5711 CN Someren
P. van der Zanden, Jan vd Diesdunckstraat 17, 5721 VN Asten
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Réne Berkvens Bloemenarrangementen, Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Asten-Ommel
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren
Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interessse ? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder

