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Van het bestuur
Als nieuwe voorzitter van Heemkundekring De
Vonder Asten-Someren wil ik graag iets over mezelf
vertellen. Ik ben de zoon van Frans van de Moosdijk
uit Someren en Nel van Bommel uit Asten. Een
combinatie die vooruit liep op De Vonder maar ook
ik ben van beide dorpen de helft. Mijn jeugd heb ik
doorgebracht in Asten maar vakantiewerk tijdens
mijn studie geneeskunde deed ik in het zwembad de
Diepsteeckel in Someren.
Na 2 ½ jaar als tropenarts te hebben gewerkt in

Kenya zijn wij terug
gekomen naar Asten
om een huisartsen
praktijk te begin
nen. De eerste jaren
samen met mijn
vrouw Janske en
later met assistentes
en collega’s. Na
ruim 31 jaar huisarts
te zijn geweest ben ik
eind 2006 gestopt.
Intussen had ik heel
wat jaren bestuurs
ervaring opgedaan
bij o.a. NWC, de

Centrale Huisartsen Posten en het Wit Gele Kruis
Fonds. Toen De Vonder een nieuwe voorzitter
zocht vond Janske dat ik dat wel zou kunnen.
De andere bestuursleden zijn ook pas kortgeleden
aangetreden zodat we met een nieuw team, na en
kele probleemjaren door Corona, met veel enthou
siasme aan de slag gaan. Op de eerste plaats moeten
we de vereniging leren kennen door met alle werk
groepen afspraken te maken en te horen wat er leeft,
wat de plannen en de problemen zijn en hoe we daar
als bestuur steun aan kunnen geven. De festiviteiten
rond het 50-jarig jubileum van onze vereniging
vormen een mooie aanleiding elkaar te ontmoeten
en vooral ook om vooruit te kijken.
Vanaf deze plaats wil ik mijn voorganger, Hans
Dittner, bedanken voor zijn inzet tijdens de moei
lijke achter ons liggende jaren. We hopen hem en
Annelies nog vaak bij onze activiteiten te ontmoe
ten.
Intussen kunnen we een aantal nieuwe leden ver
welkomen. Naast mijzelf zijn dat Peter Stevens,
Theo en Corry Rongen en Lisette Wouters-van
Lierop. We hopen dat zij kunnen genieten van de
vele informatie op onze website, in het Heemhuis

De Vonder 50 jaar 
Beste leden,
 
Zoals u allen weet is 2022 een jubileumjaar voor De
Vonder. We bestaan namelijk dit jaar 50 jaar. Dat
is een goede reden om te feesten. We gaan dit jubi
leum dan ook op uitbundige wijze vieren:
Op zondag 30 oktober presenteren we het nieuwe
jubileumboek dat speciaal voor deze gelegenheid is
samengesteld. Een aantal auteurs uit Asten en So
meren hebben voor deze gelegenheid een aantal
interessante verhalen over het verleden aangele
verd, die in het boek ‘Verhalen uit de vergetelheid’
zullen verschijnen. Het zijn verhalen waarvan de
meeste nog niet eerder zijn verschenen. Dus in deze
ook uniek!
De feestelijke presentatie vindt plaats in De Ruchte
te Someren.
Het boek wordt gratis uitgereikt aan onze leden en
is daarna voor de overige geïnteresseerden te koop.
Daarnaast worden er in het kader van het jubileum
in die periode door diverse sprekers vier extra lezin
gen gehouden. Deze gaan over de goede tijden die
Brabant gekend heeft.
Meer informatie daarover vindt u in de reeds uitge
reikte Jaarprogrammagids.
Wij hopen u bij tal van deze gelegenheden te ont
moeten. U bent van harte welkom.
Hou verdere publicaties in de gaten en noteer in elk
geval: zondag 30 oktober.

en het Archeologiehuis en van de lezingen en excur
sies van onze vereniging.
Rest mij alle leden te bedanken voor het vertrouwen
dat ons nieuwe bestuur heeft ervaren, iedereen een
fijne jubileumviering toe te wensen en de hoop uit
te spreken dat we elkaar vaak zullen zien en samen
zullen doorbouwen aan onze mooie vereniging.
Gerard van de Moosdijk, voorzitter

In memoriam
Afgelopen periode zijn ons enkele leden ontvallen.
Onlangs zijn Henk Meeuws en Martien van de
Mortel overleden. Wij wensen de nabestaanden heel
veel sterkte met dit verlies.
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Van de redactie
Beste lezers,
 
Het samenstellen van een periodiek als De Vonder
is een heel uitdagend iets.
Als redactie ben je heel afhankelijk van de aangele
verde kopij en daar hebben we bij De Vonder niet
over te klagen. Daarvoor weer alle dank!
Als lezer ben je je niet altijd bewust van het werk
wat erná komt. We hebben het geluk over een uit
stekend programma van Editoo te beschikken en
sinds kort werken we er al met vier redactieleden
aan. Een hele winst dus en daarmee lukt het ons de
aangeleverde verhalen op een fraaie wijze te publi
ceren.
Onze redactie is trouwens wat sterkte betreft goed
uitgebreid. Vorige keer wisten we de komst van Jan
van der Heijden als bestuursafgevaardigde bij de
redactie te melden. Nu kunnen we melden dat
oud-bestuurslid Cor Fransen voor onze redactie
actief blijft en dat het nieuwe bestuurslid Joop
Martens ook als redacteur aan de slag gaat. In
voetbaltermen te spreken: onze selectie is volledig
op sterkte!
Voor een voorzitter is dat een hele geruststelling.
Met een kwalitatief sterke ploeg zet je ook de beste
prestaties neer. En daar gaan we ook deze keer voor.
Dat we daarbij ook wel eens een steekje laten vallen,
dat kan gebeuren. En dan is het ook goed dat leden
tijdig aan de bel trekken. Zo bijvoorbeeld bij het
eerbetoon aan Willem van den Bosch. In ons artikel
bleven de overige leden van de werkgroep Archeo
logie onvermeld bij het opzetten van het Archeolo
giehuis. En dan is het terecht dat er reacties op
komen. Als je zoiets groots opzet lukt dat enkel met
velen en met alle aanwezige krachten en het is na
tuurlijk ook zo dat de héle werkgroep zich uit de
naad heeft gewerkt om het uiteindelijk tot stand te

brengen. Dat moge duidelijk zijn!
Dit feit leert maar weer eens dat het altijd goed is
om elkaar kritisch te volgen, ook binnen een vere
niging als De Vonder. Van kritiek leer je, wordt
gezegd.
Dus wij staan open voor alle reacties, want reacties
geven aan dat onze lezers ons blad ook grondig
lezen. En dáár doen we nou ons gruwelijke best
voor.
Dus mocht u na het lezen van de inhoud van ons
derde nummer willen reageren, laat het ons in elk
geval weten via redactie@heemkundekringdevon
der.nl
Veel leesplezier met het septembernummer.
Namens de redactie,
Hennie Hoeben
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Wat hebben het Ghanese kasteel
Elmina en het Nederlandse kas
teel Asten gemeen?
door: Jan van der Heijden
 
De kasteelruïne van Asten kennen we natuurlijk
allemaal. Dat zal niet het geval zijn met het kasteel
Elmina - ook wel fort Sint George – aan de kust van
het tegenwoordige Ghana, vroeger de Goudkust.
Dat kasteel, in 1492 gebouwd door de Portugezen,
was van 1637 tot 1872 in Nederlandse handen. Niet
echt een reden om er in De Vonder over te schrijven.
Dat doen we pas nu we weten dat twee figuren uit
de 18e eeuw onafhankelijk van elkaar op beide
kastelen hebben rondgelopen. De ene was de Am
sterdamse regent Pieter Valckenier (1691-1738), de
ander was Quaco (ca. 1762- 1795?), een gewezen
West-Afrikaanse slaaf, waarschijnlijk de eerste
‘Afrikaanse Moor’ in Asten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit verhaal begint met de drang van de Europese
zeevarende naties om nieuwe werelden te ontdek
ken en er rijkdommen te verzamelen. Portugal en
Nederland deden daar volop aan mee. Om optima
le resultaten te behalen hadden de zeevaarders langs
de kusten die ze aandeden veilige steunpunten
nodig, van waaruit ze gebieden konden veroveren
of handel konden drijven met het achterland.
Om die steunpunten werd vaak gevochten. Zo ook
om kasteel Elmina, aanvankelijk vooral van belang
vanwege de handel in goud en ivoor. De Nederlan
ders probeerden het in 1596 en in 1625 vergeefs in
handen te krijgen. Pas bij een derde poging in 1637
lukte dat. 
Kasteel Elmina groeide daarna uit tot het belang
rijkste handelsfort van alle Hollandse forten en
kastelen aan de toenmalige Goudkust, mede door

dat het in de 17e en 18e eeuw ook een levendig
centrum werd van de slavenhandel. 
 
Valckenier
 
Van 1723 tot 1727 had Pieter Valckenier het er voor
het zeggen. Hij was schepen van Amsterdam en
mocht zich tegelijkertijd gouverneur van Guinea
noemen. Feitelijk was hij in die periode directeur
generaal van alle handelsforten van West- en Zuid-
Afrika. Een hooggeplaatst iemand dus.
Diezelfde Pieter Valckenier, rijk geworden van
onder andere de slavenhandel (!), kocht in 1735 het
kasteel van Asten. Niet om er als heer van Asten te
gaan wonen, maar als beleggingsobject. Valckenier
overleed in 1738. Zijn vrouw Bregje van Ghesel bleef
tot haar dood in 1754 eigenaresse van het kasteel en
titulair ‘vrouwe van Asten’.
 
Quaco
 
Nu naar die ander: Quaco.  Hij werd enkele decen
nia later - rond 1760 - in West-Afrika geboren en
als 8 à 10 jarige jongen tot slaaf gemaakt. Vanuit
West-Afrika werd hij naar Suriname verscheept,
zeer waarschijnlijk vanaf kasteel Elmina.
Dankzij de dagboekaantekeningen van de Schotse
Brigadekapitein John Gabriël Stedman hebben we
Quaco goed leren kennen
en weten we dat hij in
1777 met Stedman naar
Nederland is gereisd.

Op 10 juni 1778 kreeg hij
zijn vrijheid terug en trad
hij in dienst als bediende
bij baron Jan Torck van
kasteel Rosendael. Te
genover dat kasteel werd
hij op 13 november 1785
gedoopt in het Neder
duits Gereformeerde kerk
je en kreeg een nieuwe
naam: Willem Stedman.
Toen baron Jan Torck
van 1790-1792 het kasteel
van Asten huurde als
jachtkasteel ging Quaco,
alias Willem Stedman
met hem mee.
Begin 1792 werd hij weg
gestuurd of nam hij ont

foto: kasteel Elmina 
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slag. In november 1792 monsterde Willem Stedman
aan als matroos op het schip d'IJsselmonde met
bestemming Batavia. Zijn vriend, de zoon van de
dominee van Someren, ging hem kort daarna ach
terna naar Batavia. Hoe het Willem Stedman alias
Quaco verder is vergaan weten we niet. Zijn spoor
loopt dood in 1795.
Wat we wel weten: dat de kastelen van Elmina én
Asten een prominente rol hebben gespeeld in de
levens van zowel directeur-generaal Valckenier van
de Hollandse slavenforten, als de tot slaaf gemaak
te én in Nederland vrijgemaakte Quaco.
 
Standbeeld, stripboek en expositie
 
En wat u verder nog dient te weten: dat Quaco zo’n
belangrijke rol heeft gekregen in het slavernijver
haal dat er een standbeeld voor hem is opgericht in
Paramaribo; dat Quaco hoofdpersoon is in een
prachtig stripboek van Ineke Mok; dat Quaco en
Stedman nog niet zo lang geleden centraal stonden
in de Anna Ceelenlezing en dat er momenteel in het
Anna Ceelenhuis bij het Kasteel Asten een klein
maar fijne tentoonstelling is te zien over Quaco en
de tijd waarin hij leefde.
Niet genoeg aan? In het Tilburgse Peerke Donders
Paviljoen loopt ook nog een expositie over de sla
vernij.

De wonderbaarlijke reis van Jo
hanna  Verlijsdonk (deel 1)
door:: Ton van Hoek
Onlangs trof ik  in het heemhuis een map aan,  af
komstig van het archief van Grave,  met allerlei
genealogische gegevens van Astense families.
Daarbij zaten ook een aantal documenten die  be
trekking hadden op Johanna Verlijsdonk. We
hebben getracht aan de hand van de beschikbare
documenten een reconstructie te maken.
Deze Johanna Verlijsdonk is geboren op 16 septem
ber 1830 als dochter van Martinus Verlijsdonk, oud
38 jaar en van beroep wever en Anna Maria Berkers,
zijne huisvrouw, oud zes en dertig jaren. Getuigen
bij de aangifte zijn Jan van den Bogert, 61 jaar en
bouwman van beroep en Dirk Eijsbouts, oud 52
jaar en eveneens bouwman van beroep.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerst volgende documenten over haar hebben
betrekking op het verblijf in Duitsland.
Op 23 november 1863  ondertekent de toenmalige
burgemeester Frencken een verklaring waarin staat
dat het Johanna Verlijsdonk vrij staat in een plaats
in Pruisen en dat ze vrij is terug te keren naar Ne
derland. Dit document wordt medeondertekend
door de Commissaris des Konings.
 
Uit de documenten (zie pag.6 links) kunnen we
opmaken dat Johanna in 1864 inkomstenbelasting
betaalde voor het werk bij de fam. Busch.
Uit het overzicht uit 1869 blijkt dat Johanna werk
zaam is als dienstmaagd.
Verder wordt het op 15 april 1864 ondertekend door
een ambtenaar van de Duitse gemeente Neersen.
 
Aan het einde van het jaar 1864 reist Johanna terug
naar Nederland.
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In het onderstaande document meldt de burgemees
ter van Roermond op 24 december 1864 dat Johan
na van Leisdonk, nagenoeg blind zijnde  uit Pruisen
is overgebracht en dat ze per rijtuig van Roermond
naar Weert zal worden overgebracht. Vervolgens
meldt de burgemeester van Weert op   25 december
1864 dat Johanna van Leisdonk transport verleend
wordt naar Asten met een kar bespannen met een
paard.

wordt vervolgd

Foto Omslag: "Park Het Loove
in Someren"  door Maria van
Neerven
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Brandweer Someren 25 jaar (8)
Uit hoofde van zijn functie als com
mandant van de brandweer heeft
Ben van Otterdijk jaren geleden
bijzondere gebeurtenissen in ver
haalvorm uitgewerkt. Ook in deze
editie kun je weer een van zijn ver
halen lezen. Met deze verhalen kan
de lezer eens op andere wijze kennis
nemen van brandweer Someren.

brandkraan ligt voorbij het pand. Dus rijden we met
het eerste voertuig door de vlammen om bij de
waterwinning te komen. Snel wordt er afgelegd en
een eerste verkenning uitgevoerd om te kijken of er
nog personen in het pand zijn. Als blijkt dat alle
personen veilig zijn, gaan we over tot de blusactie.
De gevels aan de overzijde moeten het eerst worden
gekoeld om te voorkomen dat ook deze huizen in
brand vliegen. Door de hevige wind is het moeilijk
de brand te kunnen bestrijden. Brandweer Asten
komt met twee voertuigen ter plaatse om assistentie
te verlenen. Gezamenlijk lukt het de brand onder
de knie te krijgen. Na ruim een uur kon het sein
brandmeester worden gegeven en konden we gaan
nablussen.
 
Rond half zes is de klus geklaard en kunnen de
brandweervoertuigen worden ingepakt. Gelet op
het tijdstip wordt besloten om in twee groepen een
frietje te gaan eten bij cafetaria Velings. Met twintig
brandweerlieden tegelijk wordt de cafetaria in be
slag genomen. Ieder bestelt een portie friet en een
snack. Ik bestel een kroket en de collega die naast
mij zit bestelt een nasibal. Al snel zitten we aan onze
friet, als een man uit Someren-Eind de cafetaria
binnenstapt en aan ons vraagt, is er ergens brand?
Een van ons vertelt hem dat er brand is geweest bij
modezaak Lemmen. Waarop een klein manneke die
ook aan de balie stond, opmerkt, ‘da is nie bij
Lemmen, das bij Perke Tut’. Wij schieten direct in
de lach na deze opmerking. Ondertussen komt
Velings met een dienblad vol snacks aanzetten. Bij
onze tafel aangekomen houdt hij het dienblad wat
scheef waardoor de nasibal van het blad rolt. De
nasibal rolt via de tafel, over de bank en in een flits
ligt de bal bij mijn collega in zijn jaszak van het
brandweerpak. Velings zoekt naar de nasibal die hij
is kwijt geraakt, maar hij kan hem niet vinden. Hij
snapte er niets van en wij konden het niet meer
houden van het lachen. Velings loste het op door
een nieuwe nasibal te bakken. Mijn collega had deze
keer geluk, hij had twee ballen te pakken. Zo zie je
maar weer, een bal kan raar rollen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een bal kan raar rollen
Het is zaterdagmiddag september 1983 als we bij
Jan van Otterdijk thuis aan de koffie zitten. We zijn
net terug van de brandweerkazerne. Destijds was
het de gewoonte om op zaterdagmiddag proef te
rijden met de brandweervoertuigen. Tijdens het
proefrijden werd dan stipt om halfeen een proef
alarm voor de piepers aangevraagd bij de alarmcen
trale. Rond de klok van één stond dan bij Jan de
koffie klaar en werd er nog een uurtje over de
brandweer gesproken. Gespreksstof was er altijd
voldoende, destijds was het regelmatig te doen, ik
bedoel een oproep voor een brand. Bijna wekelijks
was er wel ergens in de gemeente Someren een be
hoorlijke brand.
 
We zitten maar amper aan ons tweede bakkie leut
als de scanner het bekende geluid maakt. Enkele
seconden later gaan onze piepers. Wij zijn dan al
onderweg naar de brandweerkazerne. ‘Wat zou er
aan de hand zijn en wat moeten we meenemen,’ zijn
de eerste vragen die ons te binnen schieten. In die
tijd konden we onze pieper nog niet uitlezen, hij gaf
alleen maar een piepsignaal. Als we in het eerste
blusvoertuig zitten, horen we via de mobilofoon dat
er brand zou zijn in een woning aan de Sluisstraat
te Someren-Eind. Als het voertuig vol zit zetten we
koers richting Someren-Eind. De chauffeur heeft
enige moeite het voertuig op de weg te houden want
er waait een stevige westenwind. De alarmcentrale
roept onderweg nog op dat er bij de buren van het
brandadres, zich een opslagtank bevindt met 10.000
liter terpentine. De spanning neemt toe in het
voertuig. Snel wordt de persluchtapparatuur omge
hangen zodat we meteen een binnenaanval kunnen
uitvoeren als dat nodig is. Ter plaatse aangekomen
blijkt het een uitslaande brand te zijn bij modezaak
P. Lemmen. De vlammen slaan, aangedreven door
de hevige wind, over de weg heen en bereiken bijna
de gevels van de woningen aan de overzijde. De
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De Aa meandert weer, maar  niet
helemaal als vroeger 
Door Piet Snijders
 
Astenaren en Somerenaren die graag hun buitenge
bied verkennen, hebben het al lang gezien: er wordt
intensief gewerkt aan de Aa en enkele andere wa
terlopen in onze gemeenten. De bedoeling is dat de
Aa in zijn bovenloop en in zijn toeleverende beken
het regenwater langer gaat vasthouden. Deze
zomer, met z’n hoge temperaturen, toonde (weer
eens) aan dat dit bepaald geen luxe is. Zowel het
boerenland als de natuur hebben gezucht onder de
droogte.
De Aa, grensriviertje tussen Asten en Someren, is
al sinds oeroude tijden de belangrijkste waterweg in
onze contreien. Ze ontspringt in de Groote Peel, in
de buurt van de vroegere ‘Zeuve Meren’. Er is niet
één bron die al na korte tijd verwijdt tot een echte
stroom; daarvoor is de hulp nodig van tal van zij
stromen, zoals de Kievitsloop en Diepenhoekse
loop, de Eeuwselseloop, Voordeldonkse Broek
loop, de Kleine Aa en de Astense Aa. Samen vormen
zij een omgekeerde delta aan het begin van het ri
viertje. Dan nog is de Aa vergeleken met onze ‘gro
te rivieren’ niet indrukwekkend. Je kunt haar eigen
lijk pas echt rivier noemen voorbij Beek en Donk,
nadat er nog meer zijstromen in zijn uitgemond.
 
Zuid-Willemsvaart
 
De belangrijkste functie van de Aa is dat ze het
overtollige regenwater afvoert naar de grote rivie
ren en de zee. In de scheepvaart speelt ze geen rol;
daarvoor hebben we de Zuid-Willemsvaart, die 200
jaar geleden in het Aa-dal werd uitgegraven. Het
kanaal verbond het zuiden met het noorden en
mocht welvaart brengen. De Aa bleef als regenwa
terafvoer van belang, niet alleen in stedelijk gebied,
vooral voor de landbouw.
 
Landbouw
 
In vroeger tijden zocht de Aa kronkelend een eigen
weg naar lagere landsdelen en was het Aa-dal be
hoorlijk drassig. Vooral geschikt als grasland, als
biotoop voor de veehouderij. Of om er bijenkasten
neer te zetten, want waar water stroomt, groeien
ook bloemen waar bijen hun nectar bijeen scharre
len en imkers hun honing slaan.
Om de Brabantse zandgrondgronden tot bloei te

brengen was echter meer nodig. Boeren hadden ook
akkerbouw nodig en een beetje tuinbouw om in hun
levensonderhoud te voorzien. Het gemengde bedrijf
bood uitkomst, maar daarvoor waren wel drogere
akkers nodig. Aardappelen, bieten en granen staan
immers niet graag met hun knollen en/of voeten in
het water.
Het logisch gevolg was dat de regelmatig overstro
mende Aa moest worden genormaliseerd. De Aa en
zijn toevoerwateren werden rechtgetrokken en
uitgediept. Hoe sneller het overtollige regenwater
weg kon, hoe beter. Weg de idyllische meanders,
weg de rijke flora en fauna in de kabbelende beek
dalen. Het landschap werd er niet mooier op, maar
ja, van mooi eet je geen boterhammen.
Of toch?
 
Nieuwe inzichten
 
De actuele klimaatverandering heeft langzaam
maar zeker tot nieuwe inzichten geleid. Bijvoor
beeld dat het best wel raar is om regenwater als de
wiedeweerga naar zee te sturen en vervolgens op
grote schaal grondwater op te pompen als gewassen
dreigen te verdrogen. Kan dat niet slimmer?
Ja dus. Waterbeheerders hebben bedacht dat het
voor de hele waterhuishouding – oppervlaktewater
én grondwater – beter is als regenwater langer wordt
vastgehouden. Dan blijft het langer beschikbaar
voor bevloeiing en kan het langzaam in de bodem
zakken voor verbetering van de ernstig verstoorde
grondwaterstand.
Vandaar dat het Waterschap Aa en Maas samen
met de gemeenten Asten en Someren nu flink inves
teert in een klimaatbestendig beekdal. Water, na
tuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en land
schap moeten er elkaar gaan versterken.
 
Nieuwe bedding
 
Vanaf het Starkriet (jong natuurgebied!) ter hoogte
van de Kalkweg wordt de bestaande Aa over een
lengte van bijna negen kilometer in noordelijke
richting gedempt. Tegelijk wordt een nieuwe boch
tige bedding gegraven. Waar meer ruimte is, krijgt
de Aa extra waterberging door afgevlakte oevers en
worden die natuurvriendelijker ingericht met bij
voorbeeld poelen.
Behalve de Aa worden ook de Kleine Aa en de
Slievense Loop in Someren en de Beekerloop in
Asten onder handen genomen.
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Vroegere Aa
 
De hernieuwd meanderende Aa zal niet precies
hetzelfde zijn als de Aa in vroeger dagen. Dat kan
niet vanwege de eigendomsverhoudingen en omdat
de bebouwing – bij voorbeeld de glastuinbouw aan
de Waardjesweg - intussen is opgerukt tot aan de
oevers van de gekanaliseerde Aa.
Hoe de Aa er vroeger uitzag tonen een aantal teke
ningen uit 1880 van de vroegere meanders van de
Aa tussen Asten en Someren. We kregen er foto’s
van via Gerard Claassen uit Lierop, IVN-er, oud-
employé én algemeen bestuurslid van Waterschap
Aa en Maas. Gerard had de foto’s bij het water
schap gered uit de prullenbak, zo vertelde hij.
 
Duurzaamheidsproject
 
Goed om alvast te weten: Waterschap Aa en Maas,
de gemeenten Asten en Someren, Museum Klok &
Peel én het onderwijsveld in Asten en Someren
houden in het winterseizoen 2022-2023 samen een
ambitieuze duurzaamheidscampagne waarin de ‘
Beekdalontwikkeling Aa-Zuid’ een grote rol speelt.
De campagne valt uiteen in het scholenproject
‘Lang leve planeet Aarde’ en een expositie in het
museum onder de titel ‘Samen het klimaat de baas’.
Meer over weten? Let op de media!

Werkzaamheden Aa, foto Frans van den Boomen

Lezingencyclus
 
De duurzaamheidscampagne ‘Samen het klimaat
de baas’ staat ook centraal in een lezingencyclus
waar onze heemkundekring aan deelneemt. In deze
cyclus -getiteld ‘Langs de Aa oevers’- reist spreker
Ruud van Nooijen kaartenmaker Hendrik Verhees
(1744-1830) achterna bij diens vroegere meetwerk
langs de Aa; vertelt archeoloog Theo de Jong over
zijn botvondsten langs de Aa; verhaalt Diane
Daelmans over de natuurontwikkeling langs de Aa,
en laat Bas Aarts zijn licht schijnen over de kaste
lenbouw langs de Aa. De lezingencyclus omvat ook
een excursie naar de Kildonkse molen in Heeswijlk-
Dinther (eigen vervoer!). Alles weten over deze le
zingencyclus: zie www.museumklokenpeel.nl.

Kaartmateriaal meanderende Aa tussen Someren en Asten 1880.       Foto’s Collectie Gerard Claassen
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Oud Goud
Stephanus Hanewinckel. Een Brabantse Dominee
(1766-1856) (deel 3)
door: Jac. Jöris.
Dicht bij Asten in de Peel ontspringt de rivier de
Aa,die, na een groot deel der Majorij doorstroomt
te hebben, zich in ’s-Hertogenbosch met de Dommel
verenigt, en dan, onder de naam van de Dieze bij
Crevecoeur in de Maas valt.
In de Majorij, in de zogenoemde Peeldorpen: Zo
meren, Asten, Deurne en Bakel gebruikt men vele
Ossen, om te rijden, te ploegen, te eggen enz. en men
heeft hiervan een spreekwoord, wijl de Boeren van
deze Peeldorpen hunne Ossen wel eens slachten,
hunne Venen of Turf branden, en bij hunne Vrou
wen, die dikwijls met de kar rijden, slapen, zijnde
van deze inhoud:        
“Zij branden hunne aard’,     
Zij eten hun paard.
En zij slapen bij den Voerman!”
 
Nu ben ik te Asten.- Ik meende U uit Deurne te
schrijven, doch het regenachtige weder verhinderde
mij, om er heden naar toe te wandelen, dus ga ik
morgen, zo het weder mij zulks niet verbied, der
waarts. – Van Heeze ging ik recht op Zomeren door
een heide, welke zich aan mijn beide zijden ontzag
lijk ver uitstrekte. Dit Dorp is groot, doch de huizen
liggen zeer verspreid; het heeft in vorige oorlogen
zeer veel geleden, want, zo de verhalen niet liegen,
bestond dit Dorp uit dertig wel bebouwde en wel
bewoonde straten, en uit omtrent tienduizend in
woners; thans echter ziet men hier en daar maar een
huis, en het getal der ingezetenen is zeer verminderd.
Er ligt nog een soort van een oud Kasteel, de Donk
genoemde, doch hetzelve heeft niet veel om het lijf.
De kerk is een net gebouw, staande een klein toren
tje op dezelve. Zomeren ligt aan de Peel, waar men
ook Turf maakt, doch met dit onderscheid, dat men
hier den Turf niet graaft, gelijk te Deurne, Asten en
Bakel,uit ronde kuilen of putten, maar baggert
evenals in Holland. Men noemt deze Turf gewoon
lijk ter onderscheiding in de Majorij; Bagger of
Zomerense bagger, hij is ook beter dan andere. De
turf wordt hier Klot genoemd.
Asten ligt niet ver van Zomeren; deze twee Dorpen
worden slechts door de Aa gescheiden. Asten, dat
men voor een schoon Dorp mag houden, heeft een
fraai Kasteel, een schone toren en Kerk, welke
laatste de Roomse thans in bezit hebben, schoon zij
hier een der schoonste en grootste Kerken van

Majorij hadden. De Hervormden moeten nu hun
nen Godsdienst houden in ene kamer van het huis
van de Predikant, hetgeen en voor den Predikant en
voor de horers, wegens de bekrompenheid der
plaats, met onaangename bezwaren en ongemak
ken verzeld gaat. – o Hatelijk bijgeloof! Vervloekte
vervolgzucht !!- God der liefde! – eist dit uwe een
voudige, menslievende, menslievende Gods
dienst?.... Asten werd in den winter van 1511 door
de Gelderse uit Roermond afgebrand, dus heeft dit
Dorp ook al gedeeld in de vernielende rampen des
verwoestenden oorlogs.
Tussen Heeze en Zomeren (dit moet ik niet vergeten
u te melden) werd ik door een man achterhaald; hij
zag er zeer geschikt uit, sprak met mij over onver
schillige zaken, en verhaalde mij eindelijk; dat hij in
het laatstgemeld Dorp woonde; dat een van zijne
bijzondere Vrienden op dat Dorp thans een pleitge
ding had met een Jufrouw over het recht van zeker
eigendom; dat de Advocaat van dezelve, ziende dat
hij het pleitgeding verliezen zou, haar had aangera
den, om al haar goederen aan iemand anders op te
dragen, opdat dus, als zij het pleitgeding verloor, ,
haar partij niets kon krijgen, maar schoon hij won,
nog daar te boven alle kosten zou moeten betalen.
Die jufrouw heeft nu (dus sprak hij verder) haar
goederen op de zwagerin van dien advocaat laten
overbrengen. Wat dunkt u hiervan?  Ik antwoordde
er weinig op, maar dacht niet minder. Had ik de tijd
gehad, dan had ik dien Advocaat, mits dit zo was,
als het mij verhaald werd, gaarne de volgende
schone verzen van den grote Hugo de Groot toege
zonden. DAT IS
“Rechts-priester! Die Uzelv’ der pleitzaal hebt ge
wijd,
Wien ongelukkigen hunne eer, hun goed, hun leven,
Om die te veiligen, geheel in handen geven,
Toon, dat Gij, ongekreukt, dien eernaam waardig
zijt.
Beslis eerst bij Uzelv’ de zaak, naar ’t strengste recht,
Die U word voorgesteld; wacht U, in ‘oordeel vel
len,
Den wil van uw’ cliënt, of schijn voor recht te stellen.
Die niemand afwijst is ook vaak der schurken
knecht.”
 
Uit “ Op reis door de Meierij” Frank C. Meijneke
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andere Heusdense emigranten. Soms stonden de
namen op de achterzijde geschreven, tenminste van
de gezinshoofden. Vaak ook niet. Wie-o-wie waren
al die mensen toch?
 
En: wat te doen met deze fotoschat?
 
In 1996 kon ik een selectie uit de verzameling ge
bruiken in het geschiedenisboek 'Te Heusden bij het
moer', uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarige
bestaan van de parochie St. Antonius te Asten-
Heusden. In 2001 kon ik tijdens een emigrantenju
bileum in Heusden de foto's op een zondagmiddag
uitstallen in wat nu een pop-up tentoonstelling heet.
Na afloop had ik heel wat namen verzameld, maar
nog lang niet allemaal. De foto's gingen terug in het
kistje om er bij gelegenheid weer uit te komen.
 
Heusden 100 jaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die gelegenheid diende zich aan rondom de viering
van het 100-jaar Heusden in 2021. Dat was een
prachtige kans om het Heusdense emigratieverhaal
weer eens op te poetsen. Want de exodus van de
jaren vijftig mocht natuurlijk never nooit vergeten
worden, daarvoor was de emigratie een te groot
verhaal.  
De vaak grote emigrantenfamilies die indertijd huis
en haard verlieten en 'voor altijd' vertrokken, von
den op hun bestemming allerminst een gespreid
bedje. Zelfstandige boeren moesten tijdelijk weer
als knecht werken, vielen terug in aanzien en vaak
ook wooncomfort, 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.

'Heuze m'n dörpke' houdt zijn
emigranten in ere  
Een sigarenkist vol geposeerde staatsiefoto's van
emigrantenfamilies en jonggehuwde emigranten,
overwegend  uit Heusden. Zorgvuldig bewaard
door wijlen Piet van Nunen, in zijn werkzame leven
dorpsonderwijzer te Heusden (Willemsveen),
Neerkant en Deurne. Daarnaast gaf Van Nunen
halverwege vorige eeuw Engelse les aan aspirant-
emigranten uit de hele Peel, georganiseerd door de
NCB.
 
Over de emigratiegolf van de jaren ’50 is al veel over
gezegd, geschreven en getoond, onder andere in de
recente documentaire-serie ‘Vaarwel Nederland’
van Omroep Max.
De naoorlogse emigratiekoorts sloeg ook in de Peel
in alle hevigheid toe. Toen in de late jaren '50 de
kruitdamp was opgetrokken, bleek in een dorp als
Asten-Heusden meer dan een kwart van de totale
bevolking uitgewaaierd over Canada, Nieuw-Zee
land en Australië.
Hier en daar waren hele straten en buurten ontvolkt
en herbevolkt. Sommige achterblijvers zagen zelfs
tot 70 procent van hun familie of buurlui 'voor altijd'
vertrekken. Bij alle rompslomp die ermee gepaard
ging, was de emigratie een ongekende emotionele
draaikolk geweest. Vertrekken of blijven, men
raakte vanzelf ontheemd. Geen Heusdenaar die
zich daaraan kon onttrekken.
 
Wie-o-wie
 
Maar nu dus dat kistje foto's van Piet van Nunen.
Na diens dood kwam het begin jaren '90 bij mij
terecht, omdat ik in het ED wel eens emigranten
verhalen geschreven had.  
Leuke verrassing, ook omdat er foto's bij zaten van
eigen familieleden. En verder van tal van
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drukte tijdens emigrantenavond in het Hart van
Heuze.

Iconisch Heusdens dorpsbeeld voor de Facebook-pa
gina Heuze m’n dörpke
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Dat de meesten er goed uit kwamen, dankten ze
vooral aan ondernemingszin en doorzettingsver
mogen.
 
FaceBookpagina
 
Ik opperde bij Karel Koppens - gedreven emigran
tenfan in Heusden – om samen 'iets leuks' te gaan
doen met de emigrantenfoto's. We besloten die via
de hedendaagse digitale mogelijkheden te publice
ren op een speciale FaceBook-pagina 'Heuze m'n
dörpke. Karel zou periodiek voor ‘bewegend beeld’
zorgen.  
Met de foto’s en filmpjes bouwden we een on-line
community op met Heusdense emigranten elders in
de wereld én met Heusdenaren van nu. Door over
de foto's te chatten, kwamen we er vanzelf achter
wie er allemaal op stonden.
Mensen 'all over the place' reageerden enthousiast.
Ze vonden het prachtig om zich over de 70 jaar oude
foto's te buigen en mee te puzzelen. De pagina kreeg
uiteindelijk 695 volgers en werd door 580 mensen
als ‘leuk’ bestempeld.
De afzonderlijk gepubliceerde foto’s/verhalen be
reikten in het slechtste geval 300 mensen, vaak 500,
soms 800 met uitschieters tot wel 2000. Achteraf
gezien was het hooguit jammer dat deze techniek
om correspondentie te delen niet al veel eerder be
stond.
Gezinshoofden van toen zijn er nog maar een paar
en hun kinderen – ook eerste generatie emigranten
- zijn intussen eveneens op leeftijd en dunnen snel
uit. Desondanks werden hier en daar door emigran
ten plannen gemaakt om in 2021 het jarige Heusden
nog eens te bezoeken. Helaas gooide Corona een
paar keer roet in 't eten.
Toen in de zomer ’22 het vliegverkeer eindelijk op
gang kwam, waren de gelederen van reislustige
oud-dorpsgenoten danig uitgedund. Er kwamen
nog zeven emigranten/ nabestaanden naar Neder
land en voor hen hebben we op maandag 18 juli
toch  een mooi feestje gebouwd. Een bloedhete
avond in het Hart van Heuze trok zo’n 120 belang
stellenden!   
 
Heemkundig project
 
Het project Heuse m’n dörpke ligt nu achter ons.
Hooguit kunnen we nog een paar aanvullingen
publiceren die we na 18 juli nog hebben binnenge
kregen. In totaal hebben we gegevens, foto’s en
verhalen kunnen scoren van ruim 70 Heusdense Een gelegenheids emigrantenkoor zong ‘Oh Canada’

emigrantenfamilie’s (en individuen) en hadden we
een ‘bijvangst’ van ruim 25 emigrantenfamilies uit
de Peel die op Liessel, Neerkant of Sluis 13 waren
georiënteerd. En dan nog enkele families uit
Ommel, Asten, Someren etc. In totaal: een kleine
600 mensen!
Behalve het emigrantenmateriaal leverde het pro
ject ook nog veel oude foto's van Heusden op. Die
werden gepubliceerd op de aparte Facebookpagina
'Groep Heuze m'n dörpke'. Al met al werd het
emigrantenverhaal daarmee een buitengewoon ge
slaagd heemkundig project.
 
Boek?
 
De vraag is nu nog hoe we met het verzamelde
materiaal nog meer mensen gelukkig kunnen
maken. Niet iedereen zit dagelijks aan de computer,
niet iedereen is Facebook-gebruiker. Uitgave in
boekvorm – ca. 120 pagina’s A4, zwart-wit geïllu
streerd - is een optie.  Belangstellenden die zo’n
boekproject willen helpen financieren met een
voorinschrijving (tot € 25,- max.) of met een spon
sorbijdrage, kunnen zich aanmelden via het e-mail
adres pjasnijders@online.nl of via tel. 06-38046426.
   
 
Mede namens Karel Koppens
voor tekst: Piet Snijders 
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Historie Bijenhoudersvereniging
St. Ambrosius Asten deel 1
Bijenhoudersvereniging St.Ambrosius Asten 120
jaar ???  
door Fried van de Ven
 
2021 zou voor de Bijenhouders vereniging St.
Ambrosius  een belangrijk jaar worden, want onze
vereniging zou immers zijn 100 jarig bestaan vieren.
Het was echter al langer bekend dat de oprichting
in 1921 enigszins dubieus zou zijn. Een oprichtings
akte is er immers niet, en belangrijke gegevens zoals
ledenlijsten zijn tijdens de 2e Wereldoorlog vernie
tigd . Leden van onze vereniging zouden gevaar
lopen om eventueel  tewerk gesteld te worden in
Duitsland.
Voor mij was dit de aanleiding om toch eens te
onderzoeken wanneer St Ambrosius Asten opge
richt zou zijn. Een officiële oprichtingsakte heb ik
niet gevonden maar in diverse archieven vond ik
toch interessante gegevens over de bijenteelt in
Asten en omstreken en in het bijzonder over onze
vereniging.
 
 
Bijenteelt in de 19e eeuw
Reeds in de 14e eeuw wordt al melding gemaakt ,
dat op de gemeenschappelijke gronden in de Peel
bijenkorven stonden.
Het was in 1866 dat het Kanton Asten uitvoerig
beschreven werd in de “Aardrijkskundige en Ge
schiedenis beschrijving van het Koninklijk der
Nederlanden”. Het Kanton Asten bestond uit 11
gemeenten, die zich hoofdzakelijk toelegden op de
landbouw en de bijenteelt.
De hoofdplaats Asten telde 3197 inwoners. Het
werd beschreven als fraai dorp aan de Aa, de
Zuidwillemsvaart en de Peel, heeft een schoon
raadhuis en kasteel, met ene mechanieke katoen
spinnerij, een bierbrouwerij en drie sterk bezochte
jaarmarkten.
Volgens “De Staat van de Landbouw in Nederland”
werden er in 1867 in Noord-Brabant ruim 54000
korven geteld. Deurne telde 1700, Bakel 910 en
Asten 920 korven.
Bijenhouders uit Asten en andere peeldorpen
maakten dankbaar gebruik van de uitgestrekte
heidevelden in de Peel. Boeren hadden een karig
bestaan, en het houden van bijen was vaak een
noodzakelijke bezigheid. Bij gebrek aan rietsuiker
was honing de “suikerpot ”op tafel.

Rond 1875 stonden er nog twaalfhonderd bijenkor
ven in de Astense Peel. In 1901 was dit aantal ge
daald tot honderdvijftig .Hoewel het vooral de
boeren waren die imkerden, speelden van oudsher
ook de schoolmeesters samen met de geestelijken
een belangrijke rol. Zij waren voornamelijk de
voortrekkers en de vernieuwers binnen de bijenhou
derij.
 
 Leon van Giersbergen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijk persoon voor de Astense imkers mag
de heer Leon van Giersbergen genoemd worden.
Leon van Giersbergen, geboren in Berlicum was
rond de eeuwwisseling  zeer actief om plaatselijke
imkers aan te sporen,  en praktisch bij te staan bij
het imkeren. In 1905 kwam hij in dienst van de V.
B.B.N. “Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt”
Teneinde meer mogelijkheden van overheidswege
te scheppen voor het onderwijs in de bijenteelt, werd
in 1918 gestart met een opleiding voor leerkrachten
in de bijenteelt.
Op 1 januari 1918 werd het Rijksbijenteeltconsu
lentschap opgericht, en per gelijke datum werd  L.
van Giersbergen benoemd tot (de eerste) rijksbijen
teeltconsulent. Voordat L. van Giersbergen op 1
januari 1918 de eerste rijksbijenteeltconsulent werd
was hij ook al (sinds 1905) in dienst van de overheid
als “zogeheten”wandelleraar en bezocht vele dor
pen in Brabant om imkers met raad en daad bij te
staan.
In 1920 werd dr.jr. A. Minderhoud benoemd tot
adjunct-rijksbijenteeltconsulent. Het ambtsgebied
van Van Giersbergen werd toen het westen en zui
den van het land.
Onder redactie van hem  werd in Januari 1920 het
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bijenblad “De bijenteelt” uitgegeven (een populair
-wetenschappelijk en praktisch tijdschrift voor de
Bijenteelt in Nederland en Koloniën) Het tijdschrift
werd echter in december 1920 al weer opgeheven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Tijdschrift “De Bijenteelt” Jaargang 1 februari
1920**
 De Ned. Staatscourant van 29 oktober 1937 bevat
een Koninklijk Besluit om hem een eervol ontslag
te verlenen. Dit neemt echter niet weg dat hij nog
jaren actief was als “wandelleraar” en voorstander
was dat bijenhouders zich moesten verenigen
Een belangrijke datum voor onze vereniging St.
Ambrosius is zaterdag 5 januari 1901. Op deze dag
bezoekt ook L van Giersbergen  Asten, om een
voordracht te houden over bijenteelt.
Zowel in de Zuid Willemsvaart als in de Limburger
Koerier werd hier melding van gemaakt
 
 
 
 
 
 
 
**Het dagblad : De Zuid Willemsvaart  9 Januari
1901 **
 
 
Het bijzondere van dit krantenbericht is, dat tijdens
de vergadering  de heren Bonaventura Slaats als
president, J van Heugten secretaris en Ant. Driessen
als penningmeester benoemd werden.
Tijdens deze oprichtingsvergadering van 05-01-1901
traden verder de volgende Astense  leden toe tot de
onderafdeling Asten van de Nederlandse Bijenhou
ders Vereniging:
 Gerrit Bakens,J. van Rees, Johannes van Lierop,
Antonius Joosten, Jan Bosch, Jan Dielissen, J. van
Heugten, A. Peters, B. Slaats, A. Lintermans,A.
Driessen, Adrianes van Heugten, Hendrik van
Heugten, P. Verrijt, Johannes Koolen, Antonius
Peeters,

Bonaventura Slaats (geb.03-07-1843)was niet al
leen actief als president bij de oprichting van de
bijenhoudersvereniging in Asten. Hij werd in 1885
gekozen in de gemeenteraad van Asten en werd
zowel in 1891 als in 1909 herkozen. De burgervader
in deze periode was de bekende G.M. Frencken.
 
 
 
 
 
 
 
 
** Uitslag van gemeenteraadsverkiezing in 1891
waar B. Slaats wordt herkozen.**
Op 18-12-1883 werd Bonaventura Slaats samen met
Johannes van Heugten en Lambertus Peters door
Notaris van Riet uit Deurne aangesteld als verte
genwoordiger van het Algemeen Armenbestuur in
Asten
 
         
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
**Bericht in de Zuid Willemsvaart 27 november 1909
waar o.a.melding wordt gemaakt van de  gemeente
raadsvergadering, en de teeravond van St.
Ambrosius**
 
 
 
Teeravonden  St. Ambrosiusviering
Na de oprichting van de Bijenhouders vereniging
hielden de leden van de vereniging ook hun jaarlijk
se Teeravonden in de maand december tijdens de
viering van hun patroonheilige St Ambrosius.
In onderstaande krantenartikelen werd hier meer
dere malen melding van gemaakt in de Zuid Wil

15



www.heemkundekringdevonder.nl

lemsvaart. De teeravonden van de Bijenhouders
vereniging St Ambrosius Asten  werden meestal in
café A. Bakens of Hotel Gitsels gehouden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Bericht in De Zuidwillemsvaart 14 december 1910
** 1910 werd de heer Wijnen als burgemeester in
Asten benoemd
                                                                                     
       
                                                                                     
        
                                                                                     
      
 
 
 
**Ook tijdens een feestweek was het Gilde St. Am
brosius met andere dorpsverenigingen aanwezig,
zoals ook de Schutterij St. Catharina zo  vermeldt De
Zuid Willemsvaart
 
Het bijzondere van deze feestweek was dat de
Schutterij St. Catharina en St. Ambrosius samen in
deze week op maandag 25 november hun teeravond
hadden.
Het was n.l. zo dat rond 1900 Asten twee schutte
rijen had nl. het St. Joris Gilde (1460) en St. Catha
rina Gilde
In de volksmond “De Molk Schut” genaamd.
Laatst genoemde gilde bestond voornamelijk uit 
jonge mannen die nog vrijgezel waren . De belang
rijkste dag in het jaar voor beide gildes was de
kermismaandag. Vendelzwaaien en het vogelschie
ten op de schutsboom waren de belangrijkste acti
viteiten. De avond werd echter met het nodige bier
en jenever afgesloten. Door die feesten kreeg het
gilde een minder gunstige reputatie, die beslist bij
heeft gedragen tot het verval van de  gildes.
In 1910 werd echter geprobeerd om het gilde weer
doen te herleven. Zowel het St. Jorisgilde als wel het

Catharinagilde werden samengevoegd. Uiteindelijk
werd wel besloten dat het gilde uitsluitend de naam:
St. Catharinagilde kreeg.
Rond 1912 was het ledental van het gilde al weer
teruggelopen en werd besloten om samen te gaan
werken met bijenhouders vereniging St. Ambrosius. 
Uiteindelijk deed deze samenwerking met het Ca
tharinagilde voor de bijenhouderij geen goed. M.n.
het drankgebruik en de terugloop van het ledental
waren hier debet aan. Als gevolg van deze negatie
ve ervaringen werd in 1913 een nieuwe vereniging
van bijentelers opgericht voor Asten, Someren,
Ommel en Lierop. In 1914 ging het Catharina  gilde
al weer ter ziele. Vanaf dat jaar bestond er geen gilde
meer in Asten totdat in 1936 het St. Jorisgilde weer
opnieuw werd opgericht.
Voor wat betreft de Astense bijenhouders: Op 11
april 1914 werden de bijenhouders van Asten,
Ommel Someren en Lierop uitgenodigd voor een
vergadering op Paasch-maandag in café Jan Eijs
bouts op de markt in Asten. In deze vergadering
kwam aan de orde om een afdeling van De V.B.B.
N.(Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in
Nederland) op te richten, Deze Bijenhoudersvere
niging bestond reeds sinds 1897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Uitnodiging van Bijenhouders voor de vergadering
op 11 april 1914 om lid te worden van V.B.B.N.**
 

Wordt vervolgd
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Het beeld van Asten: Jan die smet
vander diesdunc. Aflevering 1.
door: Elly van Loon - van de Moosdijk
 
Onverstoorbaar staat het grote bronzen beeld tus
sen de auto’s op het Koningsplein in Asten. Zelfs
met de kermis is het tussen de attracties dominant
aanwezig.
Normaal is het ook druk rondom het beeld. Alleen
’s nachts komt het echt tot zijn recht als ‘de grote
man’ over het lege plein kijkt naar de kerktoren van
de rooms katholieke Maria Presentatiekerk. Daar
in hangt een klok uit 1447 met op de bovenflank in
gotische letters de naam: Jan die smet vander dies
dunc.
 
Wie was die Jan?
Jan die smet van der Diesdunc is een min of meer
bekende man in Asten. Zijn naam staat niet alleen
op de Mariaklok, maar komt ook voor in vijftiende-
eeuwse archiefstukken. In één van de Bossche
schepenprotocollen worden in 1422 zelfs gelijktijdig

vier ‘Jannen’ genoemd: Jan die smit van Asten, Jan
Smeedszoon van Diesdonc en Jan, zoon van Jan
Cremer van Asten. Vier Jannen, maar wie is wie?
Een smid, een zoon van een smid, een kramer en de
zoon van een kramer. Allemaal hebben ze dezelfde
voornaam. Met kramer zal wellicht een marskra
mer, venter of koopman worden bedoeld.
 
In 1432/1433 erft Jan die smyt vander beke, zoon
van wijlen Jan die smyt vander dyesdonck een huis
op die Beke en 2/3 min 1/8 in de hoeve te Dyesdonc.
Uit deze akte blijkt dat vader Jan die smyt is over
leden en dat zoon Jan die smyt eigenaar wordt van
een huis en een deel van een boerderij.
Het buurtschap ‘de Beek’ bestaat nog steeds, even
als de Voorste- en Achterste Diesdonk; alle drie
grenzend aan elkaar, gelegen aan de noordwestkant
van Asten. Huis en hoeve zijn niet meer bekend.
Om verschil te maken tussen vader en zoon - beiden
smid van beroep - kregen hun achternamen een
extra duiding. Door vader Jan te noemen naar het
toponiem ‘dyesdunc’ en zoon Jan afkomstig te laten
zijn van ‘de beke’ wordt er verschil gemaakt. De
akte is opgemaakt vijftien jaar voordat de Mariak
lok is gegoten. Toen was vader Jan dus al dood.
Op 19 december 1438, zo’n negen jaar voor het
ontstaan van de klok, beloven Jan van Hyntham
die Clocghieter en Jan van der Beke, die smyt van
Asten aan Marcelis van Diepenbeke, burger van
Tricht, 70 rijnsgulden te betalen. Dat een klokken
gieter en een smid nauw samenwerken staat buiten
kijf. De klepel moest immers worden gesmeed
evenals de stroppen waarmee klokken aan een
luidbalk zijn bevestigd. Mogelijk is er zelfs een fa
milierelatie tussen de twee mannen.
Uit deze en andere vijftiende-eeuwse archiefstukken
blijkt dat Jan die smyt een belangrijk historisch fi
guur was. Hij wordt onder anderen genoemd als
provisor van de H. Geesttafel (armentafel). Reden
genoeg om een beeld van hem te laten gieten.
 
Misschien vragen mensen zich af waarom juist dit
beeld op het Koningsplein staat? Zou het een
voorstelling zijn van de klokkengieter van de Ma
riaklok in de toren van de Heilige Maria Presenta
tiekerk? Op de interessante facebookpagina ‘Asten
zoals het was’ van Peer Welten stond onlangs een
bijdrage die daarnaar verwees. Klokkengieter Jan
van Asten zou dezelfde persoon zijn als Jan die smet
vander Diesdunc. André Lehr heeft dat in het ver
leden ook geschreven. Met respect voor de kennis
van deze campanoloog zijn de eerder genoemde

Beeld van Jan die smet vander diesdunc op het Ko
ningsplein in Asten, 2001
Kunstenaar: Pier van Leest uit Lage Zwaluwe
Gieter: Koninklijke Eijsbouts te Asten
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‘Jannen’ niet te identificeren als klokkengieter Jan
van Asten. Er is al heel veel gezegd en geschreven
over ‘onze Jan’ en ik kan daaraan de gegevens
toevoegen uit mijn onderzoek van 2004:
 
 
 
 
Eerst maar eens een overzicht geven over het ont
staan van het beeld van kortweg ‘Jan die smet’ en
een volgende keer details uit het onderzoek naar
Brabantse klokken presenteren. Dan zou de vraag
‘Wie was Jan die smet vander Diesdunc’ zomaar
beantwoord kunnen worden.
 
Werkgroep van de STAA
In de jaren negentig van de vorige eeuw kreeg een
werkgroep van Stichting Toeristisch Actief Asten
(STAA) het idee een beeldbepalend figuur voor
Asten te ontwikkelen. De STAA bestaat niet meer,
daarvoor in de plaats is de VVV gekomen. De
meeste leden van de werkgroep zijn ook niet meer
onder ons. Alleen Adrie Mennen en ikzelf kunnen
nog verslag doen.
De oorspronkelijke werkgroep bestond uit Henk
Berkers, Piet Derks, Adrie Mennen, Sjaak Rutten
en Geert Strijbosch. Na het overlijden van voorma
lig burgemeester Sjaak Rutten ben ik bij de groep
gekomen.
Koninklijke Eijsbouts vierde in 1997 het 125-jarig
bestaan (nu al weer 150 jaar) en de werkgroep greep
enthousiast dit jubileum aan voor het presenteren
van de eerste plannen. Met name Henk Berkers en
burgemeester Rutten wilden Asten als klokkendorp
profileren en toeristen naar Asten trekken. De
slogan ’t Is Asten wat de klok slaat is toen geboren.
Inmiddels is dat Asten klinkt als een klok geworden.
Het was eind jaren negentig de bedoeling naast het
gieten van een bronzen beeld, kleine kunststof ko
pieën te vervaardigen om die aan toeristen te ver
kopen. Een folder en een wandeling via een spoor
van kleine klokjes zou vanaf het beeld langs histo
risch plekken in Asten leiden. Ter plekke zouden
bronzen plaquettes komen met klokkenteksten. Zo
kon het zogenoemde ‘Spreukenpad’ ontstaan.
 
De financiële situatie
Natuurlijk kunnen een beeld en bronzen plaquettes
niet zonder geld worden gegoten.
De werkgroep heeft veel gedaan om het beeld te
kunnen financieren. Er zijn sponsors gezocht en
gevonden, zowel voor het beeld als voor de bronzen

plaquettes en het klokkenspoor. Henk Berkers
verzamelde spreuken die met klokken te maken
hadden en andere leden van de werkgroep schreven
fondsen aan of benaderden ondernemers in Asten.
Veel organisaties, de gemeente Asten, stichting Ona
en particulieren hebben geld gegeven voor het beeld
en Eijsbouts gaf korting op het gietwerk. Het tekort
is indertijd aangevuld door een bijdrage van het
toenmalige VSB-Fonds. In totaal was ongeveer
125.000 gulden nodig (gegevens zijn in te zien in het
archief van museum Klok & Peel).

Na het indienen van voorstellen op papier en in klei
kreeg kunstenaar Pier van Leest uit Lage Zwaluwe
de opdracht het beeld te maken. Een commissie van
‘deskundigen’ en liefhebbers reisden in1999 naar
Lage Zwaluwe om het concept te bewonderen.
Koninklijke Eijsbouts heeft het beeld begin 2001
gegoten. De kunstenaar plaatste op het voetstuk
zijn naam en het gietjaar. Wie heel goed zoekt kan
ook de voornamen van zijn kinderen vinden en op
de linkerborst van ‘Jan’ zelfs een afdruk van een
pelgrimsinsigne ontdekken dat ook op een oude
klok in museum Klok & Peel is te zien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelgrimsinsigne met Christus aan het kruis tussen
Maria en Johannes (42x25 mm)
op de Mariaklok uit Odiliapeel/Vorstenbosch/Nistel
rode (1350-1400)
Collectie: Museum Klok & Peel, Asten

Goet ende wael gheraect. Versieringsmotieven op
luid- en speelklokken uit Middeleeuwen en Renais
sance in het hertogdom Brabant (1300-1559).
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Op 30 april 2001 is het vernieuwde Koningsplein in
gebruik genomen en zijn de ‘Groene Poort’ en het
beeld van ‘Jan die smet’ onthuld. Burgemeester G.
Hendrickx-Vlaar heeft symbolisch namens de ge
meente ‘Jan’ in ontvangst genomen. Daarmee is het
beeld eigendom van alle Astenaren.
Naast het grote brons zijn er nog vijf kleine beeldjes
gegoten. Het eerste exemplaar was voor mevrouw
J. Rutten-Coopmans, echtgenote van de overleden
oud-burgemeester en mede initiatiefnemer. Leden
van de werkgroep bezitten de andere replica’s. De
handel in plastic exemplaren is niet doorgegaan.
Het ‘Spreukenpad’, met folder en het klokkenspoor
langs historische plekken in Asten is vijf jaar later
door burgemeester Hans Beenakker onthuld.
Het pad heeft niet lang in originele vorm dienst
gedaan. Het is in 2007 deels verlegd en vervangen
door het huidige ‘Klokkenpad’ dat naar museum
Klok & Peel leidt.
 
Terug naar onze historische Jan
Eind jaren negentig lag het voor de hand om een
beeld te laten maken van Jan die smet vander
Diesdunc, zogenaamd de klokkengieter van de
Mariaklok.
André Lehr beweerde dat Jan die smet dezelfde
persoon was als Jan van Asten, waarvan nog zes
vijftiende-eeuwse klokken in gebruik zijn. Piet
Snijders schreef zelfs een legende over Jan die smet.
Het verhaal is gretig gelezen en wij Astenaren ge
loofden dit fantastische verhaal. Er was wel twijfel
gezaaid door een Duitse klokkenkenner, Jörg
Poettgen genaamd, maar wat kon die nou van onze
Jan weten?
Totdat Poettgen een brief schreef naar aanleiding
van het onderzoek dat ik was gestart naar de ver
sieringsmotieven op oude klokken in Brabant. Hij
onderzocht ook oude klokken, maar dan in Duits
land. Hij maakte mij attent op klokken met dezelf
de versieringsmotieven waarop stond dat Jan van
Venlo de klokkengieter was. Lastig. Hoe zat dat dan
met Jan van Asten en Jan die smet vander Diesdunc?
Het besluit was snel genomen. We gingen samen op
onderzoek uit. Op een zonnige dag beklommen we
de torens in Straelen, Amern St. Georg en Wickra
thberg. En we gingen ook op onderzoek in de
kerktoren van Asten; dat mocht toen nog gewoon.
Later kwamen klokken in Geertruidenberg en
Lottum voor onderzoek aan de beurt. Kortom,
tussen 1447 en 1469 heeft Jan van Venlo veel klok
ken gegoten met versieringsmotieven die gelijk zijn
aan die op de Mariaklok in Asten. Het onderzoek
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naar de versieringsmotieven op klokken van Jan
van Asten en Jan van Venlo wijzen deels naar de
zelfde werkplaats of naar familiebetrekkingen,
maar niet naar dezelfde klokkengieter. Daarover
een volgende keer meer.
 
Het ‘beeld van Asten’ stelt een sterke man voor, een
smit, die een klepel naar een klok draagt. Anders
gezegd: het is een voorstelling van de historische Jan
die smet van der diesdunc die de door hem gesmede
klepel naar de Mariaklok in de toren van de Heilige
Maria-Presentatiekerk draagt. Op de sokkel staat
de naam van Jan gebeiteld, zoals die ook op de
Mariaklok staat.
De werkgroep van de STAA heeft onder het voet
stuk een fles gestopt met de namen van de initiatief
nemers erin. Mocht in de verre toekomst het beeld
van zijn sokkel worden getrokken dan komt de fles
tevoorschijn. De gemeente Asten laat dat voorlopig
niet gebeuren; zij zorgt goed voor het onderhoud
van sokkel en beeld.
 
wordt vervolgd
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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
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