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VAN HET BESTUUR
Als U dit voorwoord leest zullen de meeste lezers
van ons blad ten minste eenmaal gevaccineerd zijn.
Het moment dat wij elkaar weer volop kunnen
ontmoeten bij de activiteiten van onze vereniging
komt steeds dichterbij. De voorbereiding voor ac
tiviteiten in het laatste deel van dit jaar worden al
voorzichtig voorbereid. Zodra er meer bekend is
zult U daarvan horen.

Voor een uitgebrei
de reportage van
deze feestelijke ge
beurtenis kunt u te
recht op de site
https://siris.nl

Zoals ik al meer geschreven heb is er de afgelopen
tijd, ondanks corona binnen diverse werkgroepen
en door personen toch nog veel werk verzet.
Het blad dat voor U ligt is daarvan een voorbeeld.
In dit licht mag ik jullie wijzen op het artikel over
het afscheid van Ad Verrijt. Het bestuur sluit zich
aan bij de meer dan verdiende complimenten van
de redactie. Ad ook namens het bestuur bedankt.
Het zal u overigens niet ontgaan zijn dat twee
prominente leden van onze vereniging - Marijke
Hollestelle en Henk Meeuws - zich hebben mogen
verheugen op een Koninklijke Onderscheiding en
terecht.
Marijke Hollestelle heeft zich op divers sociaal
maatschappelijk terrein onderscheiden waaronder
een aantal jaren als voorzitter van onze vereniging.
Ook Henk Meeuws is zeer actief binnen onze vere
niging, maar ook binnen de gemeenschap Someren.
Gelukkig is in diverse media volop melding ge
maakt van hun verdienste. Slechts dat is de reden
dat daarvan in dit voorwoord zo kort melding
wordt gemaakt.
Namens het bestuur nogmaals gefeliciteerd.
Hans Dittner, voorzitter.

Lintjesregen 2021
Het bestuur wenst namens alle leden Marijke Hol
lestelle en Henk Meeuws van harte proficiat met de
onderscheiding, die hen tijdens de laatste lintjesre
gen ten deel viel.
Zowel Henk als Marijke hebben deze waardering
ten zeerste verdiend. Naast al hun overige verdien
sten hebben ze ook binnen onze heemkundekring
hun sporen verdiend. Beiden waren een aantal jaren
actief binnen ons bestuur. Marijke als voorzitter,
terwijl Henk als lid van het bestuur een aantal malen
het voorzitterschap heeft waargenomen.
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VAN DE REDACTIE
Afscheid van Ad Verrijt
Tempus est, tempus altissimus
Ad heeft bij de redactie
aangegeven dat het wat
hem betreft de hoogste
tijd is om uit de redactie
te stappen. We betreuren
het ten zeerste, maar we
respecteren zijn besluit.
Hij heeft zelf het moment
gekozen en dat is, Ad
kennende, ook heel ver
antwoord gebeurd.
Ad kan bij de redactie
bogen op een prachtige
staat van dienst, want er
is onder zijn leiding een
www.heemkundekringdevonder.nl
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enorme positieve ontwikkeling geweest in zowel de
uitvoering alsook de vormgeving van ons vereni
gingsblad De Vonder.
In januari 2006 werd Ad voorzitter van onze werk
groep. Hij nam toen het stokje over van Herman
Tesselaar. In die eerste periode kenmerkten de
uitgaven van De Vonder zich vooral door het vele
schrijven, typen, printen/kopiëren, sorteren/ rapen
en dan nog eens vouwen en nieten. Al bij al een hels
karwei eer het exemplaar voor bezorging klaar was
en bij onze leden in de bus gedeponeerd kon wor
den. In 2009 verscheen de moderne versie met mooi
drukwerk op A5 formaat, wat op zich al een hele
verbetering was. Nog grotendeels in zwart wit met
een enkele kleurenillustratie. In 2013 werd het
drukwerk overgeheveld naar Editoo Arnhem en het
resultaat mocht er zijn: een kwalitatief prachtig
verzorgd blad, professioneel samengesteld en opge
maakt met scherpe en duidelijke illustraties, zowel
in zwart wit als in kleur. Een echt visitekaartje voor
onze heemkundekring
Deze positieve ontwikkeling heeft Ad met zijn team
in de loop der jaren in gang weten te zetten en daar
mag hij, als voorzitter, ook heel trots op zijn. Die
trots heeft Ad nooit onder stoelen of banken willen
steken, want hij zag dit alles vooral als het werk van
een team. Een aantal malen klom hij daarom heel
bewust zelf in de pen om zijn team de nodige lof toe
te zwaaien. Van elk redactielid wist Ad dan heel
precies aan te geven over welke bijzondere talenten
de bewuste persoon beschikte en welke sterke posi
tieve bijdrage deze binnen het team leverde. Het was
voor ons een groot dankjewel. De laatste keer deed
hij dat nog in de eerste uitgave van 2020.
Nu is het aan ons de beurt om jou voor alles te
bedanken, Ad en jou tevens een heel groot compli
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ment mee te geven:
Ad, jij hebt door al die jaren heen op kundige en
geheel eigen wijze leiding gegeven aan een wisselen
de club van mensen en ze kregen bij jou steeds het
gevoel dat ze ertoe deden en ieders bijdrage werd
door jou naar waarde geschat. Daarbij straalde jij
uit wie jij was: een echte bruggenbouwer die mensen
in hun waarde laat en de nodige ruimte geeft om een
positieve bijdrage te kunnen leveren. Het resultaat
van dat alles: een kwalitatief hoogwaardig en goed
aangeschreven verenigingsblad. En dat is mede
jouw grote verdienste.
Bedankt , Ad, dat jij al die jaren de kar van de re
dactie hebt willen trekken. We hopen dat je per
soonlijke besluit om te gaan stoppen ook goed is.
Je eigen woorden maken dat echter al direct duide
lijk:
“Het is tijd….. de hoogste tijd”, liet je ons weten en
dat zegt genoeg!
We wensen je het allerbeste, Ad, en het ga je goed!
Namens de redactie,
Hennie Hoeben
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'Heuze m'n dörpke' houdt zijn emigranten in ere
Een sigarenkistje vol foto's. Geposeerde staatsiefo
to's van emigrantenfamilies en jonggehuwde emi
granten, overwegend uit Heusden. Zorgvuldig
bewaard door wijlen Piet van Nunen, in zijn werk
zame leven dorpsonderwijzer te Heusden, Neerkant
en Deurne. Maar dat niet alleen. Van Nunen ver
zorgde halverwege vorige eeuw ook emigrantencur
sussen, georganiseerd door de NCB. Hij gaf Engel
se les aan aspirant-emigranten uit de hele Peel.
Het moeten turbulente tijden zijn geweest, toen
rond 1950. Niet alleen in Heusden, ook elders in de
Peel, in andere delen van Brabant, in half Neder
land.
De oorlog had huis gehouden, in sommige regio's
meer dan in andere. Er moest veel 'weder opge
bouwd' worden. Handjes waren er genoeg, maar
helaas: geen geld.
Geen geld om te investeren betekende geen toe
komst voor de eerste generatie babyboomers.
Althans niet in eigen land.
Elders waren de kaarten anders geschud. Canada,
Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië, onze gealli
eerde vrienden, hadden in de oorlog ontelbare jonge
mannen verloren. Daar dreigde her en daar het
platteland versneld te vergrijzen, zelfs leeg te lopen.
Daar waren voor een habbekrats boerderijen te
koop.
Als al die kansarme jonge boerendochters en -zonen
van hier nu eens daarginds .....?
Emigratiekoorts
En zo gebeurde. Er werden op regeringsniveau
overeenkomsten gesloten, de maatschappelijke or
ganisaties werden ingeseind en een emigratiecam
pagne werd op de rails gezet.
Nederland had na de oorlog niets te bieden, zo
heette het, de toekomst lag overzee.
De eerste landverhuizers vertrokken eind jaren '40;
de bulk emigreerde tussen 1950 en 1955 onder in
vloed van de overheidscampagne, krachtdadig
uitgedragen door - in Brabant - de R.K. Kerk en
de Boerenbond. Ook in de Peel sloeg de naoorlogse
emigratiekoorts in alle hevigheid toe.
Toen in de late jaren '50 de kruitdamp was opge
trokken, bleek in een dorp als Asten-Heusden meer
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dan een kwart van de totale bevolking uitgewaaierd
over Canada, Nieuw-Zeeland en Australië.
Hier en daar waren hele straten en buurten ontvolkt
en herbevolkt. Sommige achterblijvers zagen zelfs
tot 70 procent van hun familie 'voor altijd' vertrek
ken. Bij alle rompslomp die daarmee gepaard ging,
moet de emigratie een ongekende emotionele
draaikolk zijn geweest. Vertrekken of blijven, men
raakte vanzelf ontheemd. Geen Heusdenaar die
zich aan de emigratiekoorts kon onttrekken.
Wie-o-wie
En nu dus dat kistje foto's van Piet van Nunen. Na
diens dood kwam het - begin jaren '90 - via via bij
mij terecht. Omdat ik in het ED wel eens emigran
tenverhalen geschreven had.
Leuke verrassing, temeer omdat er foto's bij zaten
van eigen familieleden. Ome Lens en Tante Hanne
ke met hun gezin. Ome Tinus en Tante Drika, pas
getrouwd. En nog tal van andere Heusdense emi
granten. Soms stonden de namen op de achterzijde
geschreven, tenminste van de gezinshoofden. Vaak
ook niet. Wie-o-wie waren al die mensen?
En: wat te doen met deze fotoschat?
In 1996 kon ik een selectie uit de verzameling ge
bruiken voor een emigrantenhoofdstuk in het ge
schiedenisboek 'Te Heusden bij het moer', uitgege
ven bij gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de
parochie St. Antonius te Asten-Heusden.
In 2001 kon ik tijdens een emigrantenjubileum in
Heusden de foto's op een zondag uitstallen in wat
nu een pop-up tentoonstelling heet. Bezoekers
konden ze bekijken en op lijsten namen invullen. 'n
Spontaan middagje beeldherkenning.
Na afloop had ik heel wat meer namen verzameld,
maar nog lang niet allemaal. En de foto's gingen
terug in het kistje. Om er bij gelegenheid weer uit te
komen.
Heusden 100 jaar
Die gelegenheid diende zich vorig jaar aan. In
Heusden stond een groep op die werk wilde maken
van het 100-jarig bestaan van het kerkdorp in 2021.

www.heemkundekringdevonder.nl

Een prachtige gelegenheid om ook het hoofdstuk
'emigratie' in Heusden weer eens op te poetsen.
Want de exodus die in de jaren vijftig plaatsvond,
mag natuurlijk niet vergeten worden.
De vaak grote emigrantenfamilies die indertijd de
grote stap waagden, huis en haard verlieten, en 'voor
altijd' vertrokken, vielen op hun bestemming aller
minst in een gespreid bedje. Zelfstandige boeren
moesten aanvankelijk voor een baas werken, vielen
vaak een eind terug in aanzien, status en wooncom
fort en moesten alle zeilen bijzetten om er weer
bovenop te komen. Vaak verhuisden ze een paar
keer voor ze zich echt opnieuw gesetteld wisten;
kortom, ze maakten Spartaanse jaren mee.
Dat de meesten er goed uitkwamen, dankten ze niet
aan de gouden bergen die hen beloofd waren, maar
aan eigen ondernemingszin en doorzettingsvermo
gen. Voeg daarbij dat de emigranten in Nederland
plaats maakten voor anderen, dan is er alle reden
om hen in ere te houden. En daar zou '100 jaar
Heusden' een mooie kapstok voor kunnen zijn.

werden door emigranten al plannen gemaakt om in
2021 het jarige Heusden nog eens te komen bezoe
ken, maar Corona gooide vooralsnog roet in 't eten.
Hoe intensief het 100 jarig jubileum van Heusden
gevierd gaat worden weten we pas in 't najaar.

FaceBookpagina

Natuurlijk is 'Heuze m'n dörpke' eindig. We hopen
in totaal zo'n 100 Heusdense emigrantenfoto's bij
elkaar te krijgen en te inventariseren. Aangezien we
als bijvangst ook foto's van Astense, Somerense,
Liesselse en Neerkantse emigranten hebben ver
gaard, kan de fotoschat uiteindelijk een mooie
basis vormen voor - wie weet - een Peellands emi
grantenproject. Ideeën zijn welkom via pjasnij
ders@online.nl.

Heemkundig project
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we tien
maanden lang elke week twee foto's gepubliceerd,
al dan niet met complete beschrijvingen. Vaak
konden we daarvoor ook terugvallen op de Bewo
ningsgeschiedenis Asten op de internetsite van De
Vonder.
Of op de emigrantenpagina van Deurne Wiki.
Het project leverde niet alleen veel extra gegevens
op, maar ook extra emigrantenfoto's én oude foto's
van Heusden. Die werden gepubliceerd op een af
geleide Facebookpagina die 'Groep Heuze m'n
dörpke' heet. Al met al werd het emigrantenverhaal
ook daarmee een mooi heemkundig project.

Ik zocht Karel Koppens op - in Heusden een erkend
emigratiedeskundige - en stelde hem voor samen
'iets leuks' te gaan doen met de emigrantenfoto's.
We besloten gebruik te maken van de hedendaagse
digitale mogelijkheden en de foto's te publiceren op
een speciale FaceBook-pagina 'Heuze m'n dörpke.
Dat zou de mogelijkheid geven om een on-line
community op te bouwen met Heusdense emigran
ten elders in de wereld én met Heusdenaren van nu. Piet Snijders, mede namens Karel Koppens
Dit met de bedoeling om over de foto's te chatten
zodat we uiteindelijk zouden weten wie er allemaal
op staan.
Na de lancering met wat proefafleveringen op Fa
ceBook en met een persbericht dat tot enkele publi
TIPS
caties leidde, kwam de trein op gang. Mensen 'all
Deze tips willen wij jullie zeker niet onthouden:
over the place' reageerden zeer enthousiast.
De foto's bleken tenminste 300 mensen te bereiken,
BHIC heeft de fotocollectie van de Millse foto
vaak 500, soms 800 met uitschieters tot wel 2000.
graaf Martien Hermsen(1911-1981) online gezet.
Die hogere aantallen werden bereikt als ze vaak
Daarin zitten veel indrukwekkende foto’s die hij
werden gedeeld. Mensen vonden het prachtig om
heeft gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog;
zich over die 70 jaar oude foto's te buigen. Achteraf
van de Slag van Mill, Market Garden en de Be
is het hooguit jammer dat deze techniek om corres
vrijding. Echt de moeite waard.
pondentie te delen niet al veel eerder bestond. Ge
zinshoofden van toen zijn er nog maar een paar en
Zo is ook de internetsite https://historiek.net heel
hun kinderen - eveneens eerste generatie emigranten
interessant met een gratis wekelijks online ge
- zijn intussen ook op leeftijd en dunnen snel uit.
schiedenismagazine met heel veel gevarieerde,
Desondanks werden familiebanden weer aange
maar ook uiterst boeiende onderwerpen.
haald of werden contacten hersteld. Hier en daar
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DE HISTORIE VAN HET NOTARIAAT IN ASTEN, deel 3 (slot)
door Hennie Hoeben
Notaris Hockers 1902-1920
In 1902 kwam notaris Adrianus Franciscus Huber
tus Hockers vanuit Someren naar Asten. Na een
periode van kandidaat-notaris in Weurt bij Beunin
gen was hij in 1880 als notaris in Someren aange
steld. Hij hief het notariaat Someren in 1902 op en
vestigde zich toen in Asten. Hij was de eerste katho
lieke notaris.

Someren op 15-01-1896 getrouwd met Arnoldina
van Riet, geboren te Someren op 06-01-1852 als
dochter van Frederik Willem Adriaan van Riet en
Aleeta van Loon.”
*Frederik Willem Adriaan van Riet was tot 1880
notaris in Deurne

*het bewuste pand Markt 17-19 in 1902 en in 2020

Hij bewoonde dus eerst een pand aan de Markt en
daarna liet hij het statige pand aan de Wilhelmi
nastraat bouwen waar hij met zijn gezin in 1906
naartoe verhuisde.

“Vanuit Someren komt in het huis Markt17-19 * woonhuis notaris Hockers aan de Wilhelminastraat
wonen notaris Adrianus Franciscus Hockers, gebo
ren te Helmond op 24-03-1846 als zoon van Peter Momenteel is er de antiekhandel van wijlen Piet
Hockers en Johanna Catharina Swinkels. Hij is te Bankers gevestigd ( Malle Pietje)
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Hockers bleef notaris tot 1921 en werd opgevolgd
door Jacobus Berger.
Notaris Berger van 1921 tot 1956
In het overzicht van monumenten staat dat notaris *Overlijdensadvertentie oud-notaris Berger
Berger woonde op Molenstraat 19, nu Burg. Wij
nenstraat 17-17a. Momenteel is in het rechterge
deelte Het Wapen van Asten gevestigd. In zijn op
dracht werd de villa met kantoor aan de Wilhelmi
nastraat gebouwd. Notaris Berger betrok die in het
jaar 1925.

*In 1925 is het notariskantoor verhuisd naar de loca
tie Wilhelminastraat 28-30. *Architect Cor Roffel
sen Helmond

*m.i.v.1-01-1956:benoeming notaris van Stokkum en
eervol ontslag voor notaris Berger
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Notaris Van Stokkum van 1956 tot 1980
Notaris Berger werd in 1956 opgevolgd door dhr.
H.H. van Stokkum. Hij was al vanaf 1950 kandi
daat-notaris en kwam elke dag met het openbaar
vervoer en de bromfiets van Vught naar Asten.
Nadat hij notaris werd kwam hij met zijn gezin in
Asten wonen. Hij ging in 1980 na een diensttijd van
30 jaar op 70-jarige leeftijd met pensioen. Een paar
jaar later op 2 december 1982 overleed hij.

Hij werd in 1980 opgevolgd door notaris R.A.
Pinckaers.
Dhr Pinckaers kwam als kandidaat-notaris al in
november 1969 naar Asten en was vanaf 1980 offi
cieel notaris en de opvolger van dhr. Van Stokkum.
Na zijn pensionering bleef hij in Asten wonen. Hij
is er in 2015 overleden.

*Someren kreeg in 1980 na 78 jaar weer een eigen
notaris. In 1902 werd het notariaat Someren opge
heven. In 1546 kende Someren al de eerste notaris
in de figuur van de heer E. de Gijstele.
*Een notaris werd voor het leven aangesteld. In 1955
werd een wet aangenomen die het een notaris mogelijk
maakte om op de leeftijd van 70 jaar met pensioen te
gaan. Van deze regeling maakte notaris Van Stok
kum gebruik.
Notaris Pinckaers van 1980 tot 1997

notaris J.W.F.M. Reynders
Notaris J.W.F.M. Reynders werd in april 1980 de
nieuwe notaris in Someren. Per 23 januari 2002 is
hij weer opgevolgd door R.C.M. van Kaam, de
huidige notaris in Someren.
Notaris Kessels van 1997 tot 2020

notaris R.A. Pinckaers
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Dhr. M.A.M. Kessels kwam naar Asten en werkte
vanaf november 1989 eerst als kandidaat-notaris.
Bij Koninklijk Besluit van 22-10-1996 werd dhr.
www.heemkundekringdevonder.nl

Kessels door koningin Beatrix benoemd tot notaris
en opvolger van dhr. Pinckaers. De benoeming ging
officieel in op 1-6-1997. Dhr. Pinckaers ging met
pensioen.

Mededeling
Per 1 oktober 2020 is mr. M.A.M. Kessels bij Ko
ninklijk Besluit eervol ontslagen als notaris te
Asten. Zijn notarispraktijk zal worden voortgezet
door Gerrits & Van Gulick notarissen. Tot 15 fe
bruari 2021 kunt u terecht op het huidige en ver
trouwde adres aan de Wilhelminastraat 30 te Asten.
Daarmee komt er na eeuwen een einde aan het
notariaat Asten en we zullen moeten afwachten of
er zich hier in de nabije of verre toekomst nog een
notariaat zal vestigen. De tijd zal het uitwijzen.

notaris M.A.M. Kessels

Hennie Hoeben, Asten oktober 2020
Bronnen:
Notaris Kessels
Boeken:
Asten 800
Asten, Heusden en Ommel, over de grens van twee
eeuwen
Asten in oude ansichten
Internetsites:
-Bewoningsgeschiedenis Asten op de site Heemkun
dekring De Vonder
-Aaw Aaste- Himmels Peer Welten
-Archief BHIC
-Archief Peelbelang
-www.delpher.nl: archief kranten

*Zoals alle ambtenaren kan ook een notaris met
vervroegd pensioen. De aanvraag van dhr. Kessels is
gehonoreerd en hem werd bij Koninklijk Besluit per
1 oktober 2020 eervol ontslag verleend door koning
Willem Alexander.
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De geschiedenis van het dokters
huis gelegen aan de Torenstraat 1
te Asten (deel 3 slot)
door Ton en Pieter van Hoek
Het rechterdeel komt in handen van Antoon (Peter
Antonius) Berkers, huisschilder van beroep.
Uit de verkoopakte blijkt de slechte staat van on
derhoud.

Vandaar dat het pand aan beide zijden flink opge
knapt werd. Het huis van Antoon Berkers werd
door architect de Vries uit Helmond onder handen
genomen en het pand van Piet van Hoek werd door
architect Th. van Heugten uit Someren gereno
veerd. Hieronder ziet u een fragment van de teke
ning.

Vervolgens neemt de zoon Wout Berkers het pand
over en begon er rond 1965 een fotozaak (als
voormalige werknemer van fotograaf Simons).
Later start hij er een handel in witgoed en samen
met zijn vrouw Til een Grafisch Buro. In 1994 neemt
zijn dochter Mariette met haar man Erik het Gra
Op 13 februari 1937 werd het huis beschreven en
fisch Service Buro van haar ouders over.
kwam het tegelijkertijd op naam van Petrus Anto
nius (Piet) van Hoek te staan. Waarbij de rijtuigen
loods, het washok en de berging werden verbouwd
tot werkplaats. Ongeveer een jaar later neemt Peter
Antonius (Piet) van Hoek het pand van zijn vader
10
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over. Hij begon zijn loopbaan als knecht bij een
fietsenmaker in Venray en later heeft hij gewerkt bij
Garage Vlemmings in Geldrop. Overdag werden er
auto’s gerepareerd en werden er van personenauto’s
bestelauto’s gemaakt door het chassis te verlengen.
Ook werden er motorfietsen van het merk Sarolea
geassembleerd.
Piet was op 1 april 1929 als een van de eerste in Asten
gestart met een garagebedrijf in het voormalige
koetshuis van hotel Gitzels in de Molenstraat. Zijn
klanten kwamen niet alleen uit Asten maar ook uit
de omringende dorpen. Daarnaast fungeerde hij als
taxichauffeur voor fabrikanten uit Asten zoals
Verkouteren en Te Strake.
De brandstof voor de automobielen werd destijds In 1967 neemt zijn zoon Pieter het garagebedrijf
geleverd in jerrycans en zo werden ook de tanks over en verbouwt het garagegedeelte in 1979.
gevuld.
In 2009 wordt het bedrijf overgenomen door zijn
neef Ruud Oosting die samen met Stef Manders (de
zoon van Jan Manders Licht en Geluid) het huidige
bedrijf Automotive Asten voortzetten. In 2020 zijn
zij ook eigenaar geworden van het linker deel.

Volgens het CBS hadden er in 1950 12 inwoners per
1000 een auto. In 1960 was dat al 41, in 1970 167 en
in 1981 300 inwoners per 1000.
Asten had in 1950 8348 inwoners dus waren er circa
100 auto’s. Voor de oorlog was dat tussen de 50-75.
De eerste auto’s in Asten kunnen we terugvinden
op de site van het BHIC: “De auto’s van mijn opa”.
Daar vind je alle kentekens terug die in Noord-Bra
bant uitgegeven zijn tussen 1906 en 1951. Toen
werden de kentekens per provincie uitgegeven. Dus
in onze provincie met een N.
De eerste auto’s in Asten staan geregistreerd in het
jaar 1906. Ze behoorden toe aan burgemeester J.L.
Switzar en dokter Hoying. Dokter Verhoeven had
een auto in 1912 en Piet van Hoek in 1923.

Ton en Pieter van Hoek
Met welwillende medewerking van:
Norbert Lammers, Hebeas, Harrie Maas (kadaster)
en vele anderen.

Tinnemans
Herinneringen aan de crisisjaren en oorlogstijd van
Louis Tinnemans: de delen 7 en 8 zullen wegens
plaatsgebrek in dit nummer, worden geplaatst in de
twee volgende nummers van De Vonder.
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Een hamey staende in die laentweer aen Voerseldonck in der parochien
van Asten, tot behoef der naburen van Asten. 1466.
Een historische verkenning van de Astense landweer,
door Jacques van der Velden
Dit verhaal gaat over de verdedigingswerken rond Asten.
Als grensdorp van het hertogdom Brabant hadden de
inwoners veel te lijden onder de Gelderse oorlogen.
Waaruit bestonden die verdedigingswerken?
Wat is een landweer, hamei en blokhuis?
Wat betekent Voordeldonk en Rincvelt?
In een vorig artikel heb ik het toponiem Trimpert ontrafeld (1). Op drie plaatsen dicht bij de Oude Aa is
deze veldnaam op de kadasterkaart van Asten te vinden. Het is een Nederlandse verbastering van ‘t
rampaard, ontleent aan het Franse woord rempart ‘vestingwal’. Trimpert betekent ‘wal, verdedigingswal,
een versterking van opgeworpen aarde’. Buiten Asten is deze naam ook gevonden in Mierlo en Liessel.
Samen met de Oude Aa vormden ze de verdedigingswerken van de west- en zuidzijde van Asten, vooral
bedoeld om de bevolking te beschermen tegen invallen van buitenaf. In de laatste tientallen jaren van de
vijftiende eeuw en de eerste helft van de zestiende eeuw had Peelland, inclusief Asten, veel te lijden onder
de Gelderse oorlogen (2).

Afb.1 Peelkaart 1707: 1. Afslag Voordeldonk, 2. Blokhuis Liessel, 3. Sint-Hubertuskapel Liessel.
Over Liessels grondgebied loopt van oudsher een belangrijke route door de peel. Deze zogenaamde
Keulse Baan ook wel Oude Baan genoemd werd vooral gebruikt door kooplieden die handel dreven op
Keulen. Het was een weg die het hele jaar door redelijk goed begaanbaar was en daarom ook in trek was
bij legeraanvoerders. Gaande van Meijel richting Deurne passeerde je toentertijd tussen de Heitrak en
het Kruisven een landweer, in zijn eenvoudigste vorm een door twee greppels omgeven wal met ondoor
dringbare begroeiing. Afb.3, 4 Aan de zuidzijde van Liessel werd in 1516 het nieuwe blokhuis F met
trimperts gebouwd, ter vervanging van het oude blokhuis E bij Leensel. Gaande vanuit de landweer
richting Liessel, kort voor de oversteek van de Soeloop, is de afslag Voordeldonk, zie Peelkaart van 1707.
Afb.1 Op de Tranchotkaart van 1803 (Afb.2) en de kaart van Hendrik Verhees 1830 (Afb.5) is het ver
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dere verloop van de Astense Dijk richting Voordeldonk geprojecteerd. Aan het einde van deze dijk lagen
ter hoogte van Voordeldonk de verdedigingswerken van de oostzijde van Asten. Het oude blokhuis E bij
Leensel was voorheen de eerste mogelijkheid om Asten te bereiken vanaf de Keulse Baan. Hier begonnen
vóór 1516 de verdedigingswerken van Asten. (11)

Afb.2 Tranchotkaart 1803. Landweerdoorgangen: Voordeldonk A Kloostereind B Rinkveld C. Hamei
Vork D. Blokhuis Leensel E Liessel F. Huis Laurens v. Heugten, C10a; Hut a/d Aarendonkse brug, D28.

Afb.3 De meest voorkomende landweer, een door twee greppels omgeven wal met ondoordringbare
begroeiing.
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Afb.4 Tranchotkaart 1803. Restant van de landweer tussen Heytrack en Cruysven.

Afb.5 Kaart Hendrik Verhees ca. 1830-1850. V.l.n.r.: 1. Landweer Vareldonk (hamei) - Rinkven, 2. Oude
Blokhuis Leensel, 3. Blokhuis Liessel en 4. Landweg naar Zevenum (voorheen Landweer 1794).
Voordeldonk
Op de gekleurde kaart van Hendrik Verhees (Afb.5), is door mij een zeer schematische voorstelling ge
maakt van de verdedigingswerken zoals die eind 15e eeuw ter hoogte van Voordeldonk moeten hebben
bestaan. Het gaat vooral om de landweer Vareldonk-Rinkven. Op drie plaatsen lopen wegen door de
landweer, één bij Rinkveld en twee bij Vareldonk. Deze doorgangen werden met hekken en een hamei
afgesloten.
De alleroudste verwijzing naar Voordeldonk heb ik gevonden in een Deurnese bron, in de vorm van de
geografische toenaam Van Voirseldonc 1401 (3). In het oudste Astense schepenprotokol 1463-1472, vond
ik de oudste toponymische verwijzing naar Voordeldonk, in de vorm van Voerseldonck 1464 ‘een huis
met hofstad en erfenis aan Voerseldonck’. Voerseldonck is in deze periode zeker geen incidentele ver
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schijning, want in dit protocol kwam ik deze naam zeker 14 keer tegen.
Op de betekenis van de naam Voordeldonk, Vareldonk, Voerseldonck kom ik in het hoofdstuk Voer
seldonk terug. De titel van mijn verhaal is óók afkomstig uit het oudste protocol, om precies te zijn uit
de laatste paragraaf van folio 44. (4) Hier volgt een korte samenvatting:
“28 mei 1466. Gerit van den Borlaer heeft beloofd te maken en heeft ook gemaakt voor de inwoners van
Asten een hamei in de landweer die aan de Voerseldonck in de parochie van Asten staat.” Gerit van den
Borlaer belooft ook nog het onderhoud op zich te nemen: “In de maand september 1465. Gerit van den
Borlaer belooft op hem en al zijn goed ten behoeve van de inwoners van Asten, de hamei 40 jaar deug
delijk in stand te houden mocht ze door oorlogsgeweld of wapenfeit vernield worden.”

Afb.6 Reconstructie op het Actueel Hoogtebestand Nederland, landweer Voordeldonk-KloostereindRinkveld ABC.
Buiten de hamei en de landweer zijn ook de bomen interessant, de zogenaamde afsluithekken van de
landweerdoorgangen. Ik vond dreybomen en bomen zonder nadere aanduiding. Van het eerste type vond
ik er drie: 1473, ‘omtrent ghenen dreyboem in Voerseldonck’, 1476, ‘dat ghelegen is aen ghenen dreyboem’
en 1506, ‘omtrent ghenen dreyboem aen Voerseldonck’. Alle drie zijn ze te relateren aan één familie. Dit
zijn dus verwijzingen naar één bepaald afsluithek in de vorm van een draaiboom. Van het tweede type
vond ik er twee: 1467, ‘aan Voerseldonck voer den boem’ en 1472, ‘gelegen metten eynde op den nopboem’
[Correctie: ‘op den nopboem’ => ‘op den boem’.]. Of deze twee bomen naar één afsluithek verwijzen is
niet duidelijk. Bij de dreybomen zit één belending met ‘straat’ en bij de bomen zit één belending met ‘we
g’. Het standaardwerk ‘Van d ’n Aabeemd tot de Zwijnsput’ zegt over straat: “Afgeleid van het Latijn *
via strata = bestrate of verharde weg. In onze omgeving waren straten veelal zandwegen die gehuchten
verbonden of naar het cultuurland leidden, veldwegen en buurtwegen.” en over weg “Hij pleegt meer
achteraf te liggen dan een straat, die meer in of nabij de kom of gehucht is gelegen.” Ik denk dat de
dreyboom de landweerdoorgang A betreft en dat de boom met belending ‘weg’ de doorgang B is. Afb.2,
6
wordt vervolgd

15

Brandweer Someren 25 jaar (3)

een collega hulp te gaan bieden.

Uit hoofde van zijn functie als commandant van de
brandweer heeft Ben van Otterdijk jaren geleden
bijzondere gebeurtenissen in verhaalvorm uitge
werkt. 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 So
meren.

Ter plaatse blijkt dat de papagaai boven in een
boom zit op zo’n 30 meter hoogte. ‘Het is niet zo
maar een papagaai, het is een hele grote’, zegt mijn
collega. Het papegaaiencentrum Nederland wordt
om advies gevraagd. Als de papagaai boven op zijn
vleugels nat wordt gemaakt dan verzwakt zijn
draagvlak als hij gaat vliegen. Hij zal dan behoefte
hebben om een andere plek op te gaan zoeken. Het
risico is aanwezig dat hij uit de boom valt en gewond
Jacco vlaai
raakt. In overleg met de eigenaar wordt besloten
om de papagaai nat te spuiten om zodoende te
Het is vrijdagmiddag in september. Ik zit achter proberen de papagaai naar beneden te krijgen. De
mijn bureau en werk volop aan de voorbereidingen eigenaar staat in voor de consequenties.
voor de brandweeroefening van komende dinsdag
als er een telefoontje binnenkomt met het verzoek Het hoge-druksysteem levert te weinig water om de
om een papagaai uit een boom te halen. Uit het papagaai goed te raken. Hij reageert wel maar be
gesprek met de eigenaresse van de papagaai blijkt landt vervolgens in een naast gelegen boom. Dan
dat deze is weggevlogen uit zijn kooi en door de wordt overgestapt op een zwaarder middel, de la
openstaande buitendeur ervandoor is gegaan. De ge-drukslang komt er aan te pas. Binnen enkele
hele buurt is reeds in rep en roer en jaagt mee om seconden is de papagaai zo nat dat hij van tak tot
de papagaai te vangen.
tak steeds verder naar beneden zakt. Uiteindelijk
valt hij op de grond. De eigenaresse duikt boven op
Ik vraag de eigenaresse of het dier in nood is. Dit hem om te zorgen dat hij niet meer kan vluchten.
blijkt niet het geval. Daarom stel ik voor dat eerst Na onderzoek blijkt dat de papagaai niet gewond
andere wegen bewandeld worden om de papagaai is geraakt. Hij heeft er wel een nat pak aan overge
te vangen. Ik adviseer de vrouw contact op te nemen houden. Dan komen de emoties los bij de eigena
met de dierenambulance of het veterinaircentrum. resse, zij laat tranen de vrije loop. Haar papagaai
Deze mensen beschikken over vangstokken en Jacco is gered. Arme Jacco toch.
hebben ervaring om dieren te helpen. De brandweer
is in wezen alleen bedoeld voor hulp in noodgeval
len. Mocht het echt niet lukken, dan kan ze terug De man van de eigenaresse bedankt ons voor de
bellen, geef ik haar nog mee.
prima hulp. De brandweer bleek vandaag de enige
instantie die iets voor ons kon doen. Hij wil ons iets
Ruim een uur later weer de telefoon, nu heb ik de aanbieden als dank. Wij slaan dat beleefd af en gaan
man van de eigenaresse te pakken. Hij is met zijn terug naar de brandweerkazerne. Dinsdagavond
auto onderweg naar Someren. Hij heeft van zijn komen we terug van de oefening en blijkt er in de
vrouw begrepen dat het niet lukt om de papagaai te brandweerkazerne een grote vlaai te zijn gebracht
vangen. ‘Van alles hebben we reeds geprobeerd, met daarbij een krat bier. Met daarbij de groetjes
niemand weet raad en blijkbaar wil ook niemand van Jacco, ‘met mij gaat het goed’. De leden die nog
ons komen helpen. De dierenambulance komt niet, niet van het voorval op de hoogte waren, vroegen
de politie heeft geen tijd, de dierenarts wil wel zich af waar dit lekkers vandaan komt. Mijn colle
komen maar dan met een verdovingsgeweer en dat ga riep toen door het lokaal: ‘Dit is Jacco vlaai.’ De
willen wij weer niet. Ondertussen gaat de papagaai vlaai werd verdeeld en ook het bier vond zijn weg.
van boom naar boom en klimt hierbij naar steeds
grotere hoogte. Waarschijnlijk kan hij het roepen
onder de boom niet meer verdragen. Als het dier
niet gevangen wordt voor de avond invalt dan is de
kans groot dat hij het niet overleeft.’ Ik begrijp dat
dit uiteindelijk kan uitdraaien op een noodsituatie Foto Omslag: "Brug Someren"
en besluit in overleg met de commandant samen met door Maria van Neerven
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Henricus Antonius Maria (Henk *1932), moeder
Petronella (Nel *1889-†1963) Cortenbach. Boven
ste rij van links naar rechts Johannes Carolus (Jan
*1922-†2004), Carolus Johanna (Cor *1918-†
door Peter Ottenheijm
1998), Mechelina Catharina (Leny *1923-†2013),
Anna Maria (An *1920-†2014), Hendrika Martina
HET GEZIN VAN GOGH
(Tiny *1924-†2019), Maria Cornelia (Mia *1915†2003), Hendrikus Marinus (Hein *1914-†1992) en
Harrie en Nel kregen samen 12 kinderen. Dochter
Antonius Maria (Toon *1913-†1986).
Nellie, geb. 19-04-1931, overleed op jonge leeftijd
in het Helmondse ziekenhuis aan een hersenvlies
ontsteking op 13-05-1945.

Het leven van de Astense melk
boer Harrie van Gogh (deel 3)

foto: het voltallige gezin (plm. 1935) v.l.n.r.:
Antoon - Hein - Maria - Cor - An - Jan - Leny - Tiny
- Riek - Gerrie - Nellie - Henk

foto uit 1943: plechtige communie Nellie; v.l.n.r. Tiny
- Gerrie - An - Nellie - Leny - Riek - Mia

foto: Harrie en Nel 25 jaar getrouwd (1937)
Hiernaast een foto, gemaakt in 1937 van het gezin
van Harrie van Gogh en Nel Cortenbach rond hun
25-jarig huwelijksfeest.
Onderaan zittend van links naar rechts Gerarda
Maria Theresia (Gerrie *1928) en Henrica Catha
foto: huwelijksdag Riek (04-05-1948); v.l.n.r. An,
rina (Riek *1926-†2020). Middelste rij van links
Mia, Gerrie, Riek, Leny, Tiny.
naar rechts Louise Petronella (Nellie *1931-†1945),
vader Hendrikus (Harrie *1881-†1975) van Gogh,
wordt vervolgd
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Spaanse gastarbeiders
Dit verzoek kwam onlangs bij de redactie binnen:
Mijn naam is Raúl Hoyas.Afgelopen jaar heb ik
mijn filmstudie afgerond en heb ik verschillende
stages gedaan in de
filmwereld. Toen mijn
opa afgelopen jaar
overleed kwam ik er
achter dat ik helaas
weinig wist over hoe
hij hier is gekomen en
dat is de reden waar
om ik een onderzoek
ben gestart.
Mijn opa Lorenzo Hoyas Gomez kwam als gast
arbeider naar Nederland. Hij hoorde bij een van de
eerste Spanjaarden die voor Philips gingen werken.
In de periode van oktober 1964 is hij
voor Philips werkzaam geweest in
Eindhoven en Uden. Daarna is hij
werkzaam geweest bij Dico en Pingo
in Uden. Hij was hier tolk voor de
Spanjaarden en hij kookte voor alle
werknemers.
Daarnaast wierf hij Spanjaarden
voor Pluimvee Centrale Uden (Pingo).
Ik vraag mij af hoe de eerste periode die mijn opa
in Nederland heeft doorgebracht voor hem is ge
weest en hoe hij de reis hiernaartoe heeft beleefd.
Het lijkt mij erg bijzonder om zo'n reis af te leggen
op 24 jarige leeftijd, wetende dat hij niets over Ne
derland wist en de taal niet sprak.
Ik wil graag een documentaire maken over zijn reis
hierheen, helaas is hij afgelopen jaar overleden en
weet onze familie weinig over die tijd.
Ik ben dan ook op zoek naar archiefmateriaal van
die tijd om mij een beeld te vormen van hoe het toen
was.
Ook in Someren-Eind werden in die jaren Spaanse
gastarbeiders gehuisvest. Ze verbleven toen in het
Rijkswerkkamp aan de Sluisstraat, nadien omge
doopt tot El Elephante.
Het liefste zou ik in contact komen met de Span
jaarden die met hem de reis naar Nederland hebben
gemaakt of met hem werkten of met iemand die op
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de werkvloer met de Spanjaarden sprak.
Daarnaast ben ik op zoek naar archieven van die
tijd en verhalen van de gastgezinnen of van familie
leden van de overgebleven Spanjaarden.
Wil je mij helpen met mijn documentaire stuur dan
een berichtje naar:
raulhoyas@live.nl
Bij voorbaat dank!

foto: mijn opa bij Philips aan tafel achter het boek
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BURENGERUCHTEN
Onze redactie kreeg een boek toegezonden van
“Heemkundekring Helmont” met als titel: “Hel
mond in 100 stukskes : vuilnis met verhalen”. Het
is samengesteld door Theo de Jong, Anja van den
Akker en Piet van den Boom.
Het betreft hier verhalen over de vondsten op een
vuilstortplaats uit het begin van de 20e eeuw.
Voorafgaande aan het nieuwbouwproject “De
Staalmeesters” is in 2016 een oude vuilstortplaats,
gelegen op de scheiding tussen de gemeenten Mier
lo en Helmond, gesaneerd.
Men vond hier kapotte flessen, versleten emaillen
potten en pannen, huisraad, speelgoed, onderdelen
van fietsen en vele andere vondsten die getuigen van
het vroegere alledaagse leven.
In samenwerking met Kunstkwartier Helmond
gingen de schrijvers op zoek naar de verhalen achter
deze vondsten. Met de bodemvondsten op tafel
vroegen de verhaalvangers naar herinneringen van
ooggetuigen uit woonzorgcentra in Helmond en
Mierlo-Hout.
Er kwam een bonte verzameling verhalen boven
water over het leven uit de vorige eeuw, een eeuw

waarin in het leven van de mensen veel veranderde.
Van de crisis en armoede, de onderdrukking en
schaarste tot de naoorlogse wederopbouwperiode
met toenemende luxe en welvaart.
De verhalenbundel bevat een inleiding in de historie
van Mierlo-Hout gedurende de eerste helft van de
20e eeuw. Vervolgens wordt in de 100 stukskes in
gegaan op de archeologische waarde van stortplaat
sen. Het geheel is rijkelijk voorzien van prachtige
foto’s van de vele vondsten.
Het project heeft in 2019 de “Grote Archeologie
Prijs in ontvangst mogen nemen en is in 2020 door
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) ge
noemd als een van de voorbeelden voor het Pro
gramma FARO. Voor dit programma worden
projecten voorgesteld waarbij de waarde van erf
goed mede wordt bepaald door burgerparticipatie.
Mocht U geïnteresseerd zijn:
Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel De Gan
zenveer, Oude Aa 49-51 in Helmond en bij de
Heemkundekring Helmont: info@heemkunde
kringhelmont.nl. Softcover € 14,95 en hardcover
€ 24,95.
Anneke Blankennagel
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