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DE GESCHIEDENIS 

van de Hervonnde en de Gerefonneerde gemeente van 
Asten ... 

Bij de Reformatie van 1648 werd ook de Hervormde gemeente van 
Asten en Ommelen gesticht. De voormalige R.K. kerk, die op het 
Koningsplein heeft gestaan kwam bij de reformatie in protestantse 
handen. 
Rond 1800 werd de kerk weer teruggegeven aan de R.K. parochie en 
probeerde de gemeente een eigen kerkje te realiseren. Kerkdiensten 
vonden toen plaats ten huize van fabrikant Hom. 
Rond 1825 kwam de huidige kerk aan de Lindenstraat klaar en de 
grond waarop deze is gebouwd werd gekocht voor de som van f 
100,- van Dominee C.Janssen,die eigenaar was van de naastgelegen 
pastorie, nu Lindenstraat 7. 
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Van de regering werd een subsidie ontvangen van /4.693,-
Aan een zekere Braams , dit moet de aannemer zijn geweest maar nadere 
gegevens ontbreken, werd volgens gemaakt accoord een bedrag betaald Val 

/4040,- . 
Diverse nog heden ten dage bekende namen van personen uit Asten die bij 
de bouw betrokken waren zijn : Bakens, van de Eynde,van Kemenade, 
Knapen, Michielse en Verberne. 
De nu no~ bestaande oude muur van de kerk naar de voonnalige pastorie 
~erd ook m 1 ~25 gebouwd. Het klokje kostte / 94,60 aan koper maar het i 
met bekend. ~e he~ gegoten heeft. Waarschijnlijk werd het klokje vervange 
do.or het hUIdige, Ult 1869 daterend klokje dat gegoten werd bij Petit en 
Fntsen met een middellijn van 32 cm. en een gewicht van 22 kg. 
In 1857 bleek de kerk in zeer slechte staat te verkeren. Plannen voor nieuw 
bouw konden door de geringe financiële middelen niet worden uitgevoerd. 
In 1867 stortte het plafond gedeeltelijk in en weer kwamen de nieuwbouw
plannen ter tafel. 
Waterstaat maakte een tekening maar toch werd het kerkje weer opgeknapt 
en wel voor een bedrag van /2.492,35. 

.!n 1885 werd het voorfront gerepareerd en in 1938 volgde een grotere 
opknapbeurt, in 1965 werd het in- en uitwendige gerestaureerd. In 1985 
heeft weer een renovatie plaatsgevonden en er is toen een grotere consistori 
aan-gebouwd. 

HET INTERIEUR. 

De preekstoel is waarschijnlijk dezelfde die in de oude R.K. kerk dienst 
heeft gedaan en in 1649 door Dirck van der Lith uit 's Hertogenbosch en 
rond 1700 werd vervaardigd. 
De Kanselbijbel is gedrukt in 1660 en hard aan restauratie toe. 
Het Avondmaalstel,bestaande uit kan, beker en schaal wordt toegeschreven 
aan de zilversmid Hendrick van Haaff en werd rond 1700 vervaardigd. Al 
de Avondmaalstukken dragen als wapen een duif met een takje in de bek. 
Dit wapen is niet, zoals men toch zou verwachten van Everard van Doerne 
rond 1700 Heer van Asten. ' 
De kan is van zogenaamd Wit-Delfts en waarschijnlijk het oudst bekende 
voorbeeld van een Wit-Delfts getorste kan. 

4 

DE PREDIKANTEN. 

In de kerk bevindt zich een Predikantenbord, een eiken lijst met 
glasruiten, waarin foto' s van predikanten vanaf 18~ 1 tot ~ede~. 
Een waardevolle collectie. Asten heeft thans de 38 dommee smds 
1649 toen Dominee GJ.Samplonius zijn intrede deed. Hij was een 
bekend schrijver en heeft dienst gedaan tot 1855. 
Asten heeft nog twee bekende schrijvers als dominee gehad, 
namelijk Dominee CJ.Cool van 1827 tot 1830 en Dominee Jac 

Petri van 1950 tot 1952. 
Dominee Cornelius Janssen was predikant van 1731 tot 1735 en het 
is een uniek feit dat drie van zijn zonen ook predikant in Asten 

werden. 
Zijn zoon Caspar deed zelfs bijna 50 jaren dienst van 1776 tot 1826. 

HET KERKORGEL. 

Het pijporgel in de kerk werd in 1982 geplaatst en werd ge~ouwd 
door orgelbouwer Slooff. De akoestiek van de kerk leent Zich dan 
ook uitstekend voor muziekuitvoeringen en wel speciaal voor 

kamennuziek. 
Er vinden dan ook regelmatig concerten plaats. 
Het kerkje aan de Lindenstraat mag een markant gebouw genoemd 
worden gelegen op het kruispunt van vier wegen in het centrum van 

Asten. 
Elke Zondag wordt, in wisseldienst met Someren, om 9 uur ofhalf 
elf, gebeden, gezongen en geluisterd naar Gods woord, voorgegaan 
door de huidige predikant Dominee M.C.Buijk. Ook is er een 
kindernevendienst en elke Zondag wordt het boeket bloemen 
waarmee de kerk versierd wordt, naar een ziek- ofbejaard 
gemeentelid gebracht en vanzelfsprekend ook als er in een gezin een 
baby is geboren of een jubileum wordt gevierd, als een groet van de 

gemeente. 

M.Kooistra- Kruijf. 
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KORTE VICTORIE IN SOMEREN 

Dit jaar werd op 5 juni in Den Haag in aanwezigheid van de Koningin 
de Prins van Oranje de Vrede van Munster plechtig herdacht, die 350 jaar 
geleden het begin was van Nederlands onafhankelijkheid. Kroonprins 
Willem - Alexander had al op 15 mei, de dag dat de vrede plechtig werd 
bezworen, de herdenking in Munster bijgewoond. 
Op 30 januari 1648 werd in de Westfaalse stad Munster het verdrag 
gesloten tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Spanje, dat 
een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog. Op 15 mei werd de vrede 
ondertekend. Deze vrede maakte een eind aan oorlogshandelingen 
Brabant lange tijd het strijdtoneel was. Een belangrijke voorwaarde was 
dat Spanje de Republiek hierbij erkende als een geheel vrije staat. 

Het Trojaansche paard. Spotprent op de komst der Fransehen. Uit : P. 
De Lantaarn van Amurath Effendi. 

Wolph Idelet, secretaris van Someren, maakte in het schepenprotocol van 
Someren (1) de volgende aantekening: 
Den 30 Januarij 1648 is tusschen den plenipotentiariser (gevolmachtigd 
gezant) van den doorluchtichsten, ende grootmachtighen prince Philips 
den Vierden, Coninck van Spaignien, etcetera, ter eenre, ende de Hoogh 
Mogende Heeren Staten Generael van de geunieerde provincien, ter <lnrl", .. ,j 
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zijde, den peijs (vrede) geslooten binnen Munster in Westphalen, 
den 15 Maij daemaer ten weder zijts geratificeert ( ondertekend), 
ende den veijffdenjunij 1648 alomme hier te lande gepubliceert & 
affgelesen met groote victorie & triumphe. 
Gelijck oock ten versuecke van Joncker Comelis Proeningh, 
Hoofftschoutet (hoofdschout) deses quartiers van Peelant, met 
schieten, trommelen, bij eren (klokluiden), vierteeckenen 
(vuurwerk) ende met andere genuechten ende blij schappen van den 
volcke binnen Someren is geschiet den V Junij voors. 1648. 
Ende bij mij affgelesen in volle collegie op den Heuvel. 

Een blijde en feestelijke gebeurtenis, waaraan op 5 juni 1648 ook 
de Somerense mensen uiting gaven. 
Maar die blijdschap zou niet van lange duur zijn, want er waren 
ook voorwaarden die voor Brabant minder gunstig uitpakten. 
Een van die voorwaarden was dat de partijen zouden behouden wat 
ze bij het sluiten van de vrede bezaten, wat betekende dat de door 
de Republiek veroverde gebieden, waaronder ook een deel van 
Brabant, bij de Republiek kwamen. Deze vrede betekende dus de 
definitieve scheiding van de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden en dus ook de scheiding van Brabant. 
De veroverde gebieden werden rechtstreeks door de Staten 
Generaal bestuurd en werden daarom Generaliteitslanden 

genoemd. 
Een andere voorwaarde was dat de Staten aan de rooms-
katholieken geen vrijheid behoefden te verlenen, ook niet in de 
Generaliteitslanderl; de formule cuius regio, eius religio ( die het 
land regeert, diens godsdienst geldt) werd bij deze vree 

bekrachtigd. . 
Op godsdienstig gebied werd de gereformeerde kerk de publ~eke, 
bevoorrechte kerk. Haar predikanten werden door de overheid 
betaald en zij kreeg van die overheid de kerkgebouwen 
toegewezen die aan de rooms-katholieken werd~n o~tn~men. Maar 
de gereformeerde kerk werd niet een staatskerk m dIe zm dat elke 
onderdaan er verplicht lid van moest zijn, 
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hoewel voor het maken van een carrière het lidmaatschap van de 
gereformeerde kerk wel zeer gewenst was. 
Er kwam dus geen godsdienstvrijheid, maar andersdenkenden werden ook 
niet meer vervolgd, zoals dat voorheen wel voorkwam. Het katholicisme 
werd uit het openbare leven teruggedrongen; in de grensgebieden van de 
Republiek werden grenskerken gebouwd. Voor Someren stond die aan het 
eind van de Kerkendijk op de Booldersdijk net over de grens van 
Nederweert, welke plaats na de Vrede van Munster onder Spaans gezag 
bleef. Na de invaJ der Fransen in 1672 werd een iets mildere toestand 
werkelijkheid. Katholieke godsdienstoefeningen werden in schuilkerken 
toegestaan waarvoor de gerechtelijke instanties evenwel hoge steek
penningen vroegen. 

l1 

Ook wat betreft de oorlogsomstandigheden kwam er niet meteen rust in 
onze gebieden. Bij de aanvang van de vrede werd het overgrote deel van 
de militairen ontslagen waarvan een deel in de Meierij bleef rondzwerven, 
rovend en plunderend, levend van diefstal en afpersing. 
De Tweede Engelse Oorlog tussen Engeland en de Republiek had ook hie 
zijn invloed; doordat Engeland een verdrag met Munster had afgesloten 
hielden de troepen van de bisschop van Munster ook hier huis in de jaren 
1665 - 1666. Daarna werd de Hollandse Oorlog gevoerd tegen Frankrijk, 
Engeland,. Munster en Keulen, die begon met het Rampjaar 1672 waarin 
de alles vernietigde Franse troepen het land binnenvielen, en die pas 
eindigde met de Vrede van Nijmegen in 1678. De Negenjarige Oorlog 
tegen Frankrijk 1688 - 1697, en ook nog de Spaanse Successieoorlog 1701 
- 1713 waarbij Franse troepen de Zuidelijke Nederlanden binnenvielen en 
er ook in het kwartier van Peelland weer militaire operaties plaatsvonden 
ging niet aan Someren voorbij. De inkwartiering van troepen, het leveren 
van diensten met karren en paarden, het leveren van brood en rantsoenen, ( 
dit alles zorgde ervoor dat Brabant niet zoals de Hollandse gewesten tot -
bloei kwam maar te maken kreeg met een voortdurende economische 
neergang. Bijna een halve eeuw van oorlog voeren ( 1568-1713 ) had haar 
tol geëist. 

Egbert Wijnen. 
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1) Streekarchivariaat Peelland, Deurne, Rechtelijk Archief 
Someren 95, folio 76v. 

2) Literatuur: Prisma Kalendarium. Geschiedeenis van de Lage 
Landen in jaartallen, Het Spectrum, Utrecht 1995.Kompagnie, 
Jan H. Syllabus Geschiedenis van Nederland over de periode 
1568 - Rijksarchiefschool, 's-Gravenhage 1996 Volmuller, 
H.W.J., Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België, 
Nijhoff, 's-Gravenhage 1981.Bruekers, Alphons, de grenskerk 
aan de Booldersdijk; in Nederweerts verleden, de kerk het 
midden, Nederweert 1987. Jong, Dom, De Grenskapellen voor 
de katholieken inwoners der generaliteitslanden, Bergmans, 
Tilburg 1963. Peijnenburg, Dr. J., Zij maakten Brabant 
kathliek, deel 1: van evangelisatie tot schuurkerken, Bisdom 
's-Hertogenbosch, 1987. 
Eerenbeemt, Prof.Dr.H.F.J.M. van den, In het spanningsveld 
de armoede. Agressie, pauperisme en reactie in Staats -
Brabant, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg 1968. 

LEZING OVER HET KASTEEL VAN ASTEN- , 

Op uitnodiging van HKK "De Vonder" hield de heer Leo Wevers 
uit Utrecht op 3 november 1998 een lezing onder de titel "Het 
kasteel Asten, verval en consolidatie". De inleider heeft 
architectuur aan de TH in Delft gestudeerd. Ook heeft hij veel 
affiniteit met de kasteelruïne van Asten, want na een 
bouwhistorisch onderzoek daarvan (1987-'90) presenteerde hij een 
consolidatieplan voor dit bouwwerk. 
De geschiedenis begint ca.1430 met de bouw van een middeleeuws 
kasteel dat uit drie vleugels bestond rond een binnenplaats. 
Waarschijnlijk heeft er op die plaats een ouder gebouw gestaan, 
omdat er sporen van metselwerk van voor die tijd gevonden zijn. 
Tijdens een tweede bouwfase omstreeks 1600 lieten de 
toenmalige eige-naars: het echtpaar Catharina van Brederode en 
Bernard van Merode het kasteel verbouwen tot een 
Renaissanceslot. 

9 



Kenmerkend voor deze periode is het aanbrengen van speklagen in de 
muren. Er kwam een nieuwe entree met poorttoren aan het eind van de 
Oostvleugel. In deze tijd werd ook de voorburcht gebouwd, wat af te 
leiden valt uit de ouderdom van het metsel-werk. 
Omstreeks 1680 liet de heer van Asten, Everard van Doeme, het kasteel 
moderniseren, de Westvleugel en de brug verdwenen; de hoofdingang 
werd naar het midden van de Oostvleugel verplaatst. Daarvoor werd een 
voetgangersbrug aangelegd. Deze verbouwing kan gedateerd worden door 
onderzoek van de eiken brugpalen. Vanaf ca. 1720 wordt het kasteel 
slechts sporadisch bewoond en krijgt het de functie van beleggingsobject. 
Aan het eind van de 19c eeuw werd het kasteel niet meer bewoond, het wa 
toen eigendom van leden van de familie Gulje, die zich weinig aantrokken 
van hun in verval geraakte bezit. De inwoners van Asten gebruikten de 
stenen van het bouwvallige kasteel voor eigen bouwdoel einden. In deze 
jaren verdwijnt de Noordvleugel en een groot deel van de Oostvleugel. 
Alleen de traptoren en de kelders bleven grotendeels behouden. 
In het begin van de dertiger jaren maakte de toenmalige eigenaar van de 
heerlijkheid Asten, Baron e.E.A. van Hövell tot Westerflier, zich op voor 

.1e vierde bouwfase. in 1935 werd begonnen met de restauratie van de 
traptoren, o.l.v. architectenbureau De Vries uit Helmond, daarna volgde de 
herbouw van de Noordvleugel. Nadat deze reconstructie, die door de archi 
tect met grote vrijheid werd uitgevoerd, in 1942 beëindigd was, kwamen 
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de reeds geplande werkzaamheden aan de Oostvleugel stil te 
liggen. Dit vanwege de schaarste aan bouwmaterialen tijdens de 
Duitse bezetting van Nederland. 
In oktober 1944, korte tijd na de bevrijding van Asten, werd de 
pas ge-bouwde Noordvleugel door de Duitsers in brand geschoten. 
Het gebouw ging in vlammen op. Daarna raakten de 
kasteelrestanten opnieuw in verval. 
Er werd gedacht aan herbouw, maar het bleef bij plannen. 

, 
----( 

In 1984 verkoopt de douairière van Hövell tot Westerflier het 
kasteel-complex (behalve een vleugel van de voorburcht) aan een 
vijftal particulieren, die zich willen inzetten voor de herbouw van 

de ruïne. 
Dit collectief verenigt zich in de "Stichting Wederopbouw Kasteel 
Asten" Dit streven blijkt al spoedig te hoog gegrepen te zijn, 
omdat restaureren in fmancieel opzicht een onmogelijke zaak is. 
De doelstelling wordt bijgesteld en Leo Wevers presenteert het 
reeds genoemde consolidatieplan. Dit blijkt nog te duur te zijn. Op 
verzoek van het collectief, met een bescheidener naam: "Stichting 
Behoud Kasteelerfgoed Asten" - stelt de bouwhistoricus een 
aangepast en goedkoper plan op voor een kleinschaliger 
restauratie, waarbij het karakter van de ruïne zoveel mogelijk 
intact gehouden wordt. 
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Bij zijn huidige plan heeft de heer Wevers een bewuste keuze gemaakt 0 

op een kleinschalige manier die gedeelten te restaureren die belangrijk ge 
noeg zijn om behouden te blijven. Dus niet zo maar een gehele muur op
nieuw gaan voegen, maar de voorkeur geven aan het plaatselijk afwerken 
van een nis of een steunbeer. Hinderlijke plantengroei verwijderen, muur
resten schoonmaken en van een nieuwe af deklaag voorzien en op plaatse 
met weinig historische waarde het verval accepteren. Er ontstaat dan een 
soort evenwicht tussen natuur en cultuur. Deze werkwijze kan gezien wor 
den als een consolidatie, die het midden houdt tussen een grootschalige 
restauratie en het verrichten van nodige onderhoudswerkzaamheden. 
Het werk is eind juni 1998 begonnen en wordt uitgevoerd door een gespe 
cialiseerd aannemersbedrijf, onder toezicht en in overleg met de heer 
Wevers. Intussen loopt de restauratiearbeid ten einde. Op het moment dat 
dit geschreven wordt, moeten de ijzeren trek staven op de noordoosthoek 
van de ruïne nog aangebracht worden om de stabiliteit van de 
muurdammen te verzekeren. Dit valt nog binnen het huidige budget. 
Door de gekozen werkwijze zijn er nog grote stukken van de ruïne niet 
aangepakt. Die wachten nog op kleinschalige restauratie in de toekomst. E 
is daarvoor nog een klein bedrag in kas. In overleg met de provincie 
~oord-Brabant en gemeente Asten is een verzoek voor aanvullende 
financiering gestuurd naar de Rijksdienst voor Monumentenzorg. 
Daarnaast heeft het stichtingsbestuur op termijn nog andere wensen. Om 
de toegang tot de ruïne wat publieksvriendelijker te maken dient de brug 
naar het bouwwerk hersteld te worden en het kasteelterrein opnieuw 
ingericht. 
Het werk aan dit soort monumenten kan nooit geheel afgerond worden. Er 
zal in de toekomst steeds opnieuw onderhoud gepleegd moeten worden 
om op die manier ongewenst verval tegen te gaan. 
En dat is van belang omdat natuurlijke ruïnes zoals in Asten tamelijk 
schaars zijn in Nederland. 

PS. Op zaterdag 27 maart as. wordt er om 14.00 uur een excursie naar de 
kasteelruïne van Asten gemaakt o.l.v. Leo Wevers. De leden van "De 
Vonder" worden hierbij uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden 
zijn van harte welkom. Samenkomst bij de voorburcht. Tot ziens 

. Wim loosen. 
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NAAR DE 

ARCHIEVEN VAN POSTEL'S ABDIJ, 

(o~klimmende tot 1224 en inhoudende men ~rayuren) 

DOOR 

TH_ IG-N- \/iTELV.A..A.RTS., 

POSTEL'S GOEDEREN IN SOMEREN. 

Door een zorgvuldig bestuur, door giften van vele lieden en vooral 
van de familie van Stakenburg (1) en ook door aankoop, hadden de 
goederen te Someren die aan Postel toebehoorden een grote 

uitgebreidheid verkregen. 
Deze goederen bestonden, naar de Hss van 1401, van 1502 en 1559 
uit de gehele tiend, twee molens en 4 pachthoeven met veel 

bouwland en weiden. ." 
De volgende bijzonderheden zijn aan het archief van de abdIj 

ontleend. 

TIENDEN 

Deze tienden behoorden in het begin deels aan de St Lambertuskerk 
te Luik, deels aan het mannenklooster te Hooidonk onder 

Nederwetten . 
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Wij zien de Custos (koster) van de St. Lambertuskerk een deel overdragen 
aan de edele Hendrik van Kirse en deze verkocht, met toestemming van zijn 
vrouw Mabilia, de tienden in 1224 voor de jaarlijkse cijns van zeven Keulse 
marken, min twintig denariën, aan de abdij van Floreffe, maar ten bate van 
Postel. 
Dit alles werd in 1228 door de officiaal (president van het bisschoppelijk 
gerechtshof) van Luik bekrachtigd. 
De prior met de religieuzen van de kloosters te Hooidonk, verkopen met 
toestemming van Martinus, abt van Rode, op 9 september hun tiend te 
Someren en tevens twee Keulse stuivers (solidi) aan Postel. 
Zoals op veel plaatsen, zo waren ook te Someren de tienden drieërlei: de ) 
grote tiend., de kleine tiend en de larnmertiend (een tiende van de in dat 
seizoen geboren lammeren) . Deze laatste heette ook vee- of vleestiend, J 
omdat zij bestond uit varkens kalveren, hoenderen, lammeren enz. 
Onder de benaming van grote tiend vielen die vruchten die halm en stengel 
hadden, zij werden getrokken uit rogge, tarwe, boekweit en haver en heten in 
de Latijnse Hss decimae majores in tegenstelling tot de decimae minores, 
de smalle ofkleine tienden die uit raapzaad, boter, eieren, kaas, was ,enz. 
~eheven werden. 
Voor de lammertiend te Someren betaalden in het jaar 1588 o.a. de volgende 
personen: (het eerste getal betekent gulden, het tweede getal betekent 
stuivers J. 

P. van Bree, 
HvanAsten, 
MLeenen, 
Denen, 
Colen, 
Lomans, 
Wylarts, 
Vlercken, 

21,25 
12 
12,18. 
6,9. 
12,15. 
6,10. 
4,5. 

13,9. 

Volgens een akte van 16 april 1583, heeft de overste Hubertus Simonart, 
"door de rebellen gevangen ende het Godshuys teenemael berooft synde van 
alle bestialiën ende meubelen, ter aflossing van de zware belastingen, door 
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goddelozen het klooster opgelegd, de grote tiend voor drie of zes 
jaar verpacht aan jonker Willem van Kessel, tegen de prijs van : 

110 mud rogge, naar de maat van Someren, tijdens de oorlog zuiver 
en vrij te leveren te Helmond en tijdens de vrede te Venbergen onder 
Valkenswaard. 
200 gulden, vrij van alle lasten .. 
2 "voederen strooys " op Stipdonk te brengen voor de paarden van 
Postel (Onder Lierop stond een huis van Postel, geheten Stipdonk.). 

De overste Rumoldus Colibrant verpacht volgens een perkamenten 
huurceel van 8 bI., de 21 e juni 1610 de hele tiend aan de pastoor 
Gerardus Jacobs, jonker Jan van Kessel, schout en aan de schepenen 
H.Willems, P.Gordts, J.Gevaerts, R.Goyaerts enz. voor: 
220 mud rogge. 
10 mud haver, Helmondse maat, vrij in Postel te leveren, en als 
saelde 75 gulden. 
De pastoor ontving van de rogge 36 mud en de kerk ontving 4 mud. 
Postel moest instaan voor hagelslag en voor de schade van de 
heirkrachten, indien die schade binnen drie dagen na het voorval aan 
de overste gemeld werd. 
In 1633 bedroeg de opbrengst 215 mud rogge, 24 mud haver, 24 
mud boekweit. 
Hiervan moest Postel36 mud rogge aan de pastoor en 4 mud rogge 
aan de kerk uitkeren en jaarlijks 20 gulden aan de koster van St. 
Lambertusparochie te Luik. 
In 1633 was de opbrengst met een derde verminderd wegens de 
inval van Zweden. En in het jaar 1636 gaf de tiend slechts 32 mud, 
de oorzaak was grote droogte en ziekte, doch in 1637 zijn er weer 
108 mud en 344 gulden aangetekend. 
Uit een cahier "Specificatiën vande thiend clampen tot Someren 
beginnende 2july 1639" leren wij deze dampen of kavels kennen 
met de opbrengst, eerst die van 1649 den dan die van 1692; de som 
is in guldens gegeven. 
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1 e grote klamp 
2e grote klamp 
1 e kleine klamp 
2e kleine klamp 
1 e grote klamp 
2e grote klamp 
1 e kleine klamp 
2e kleine klamp 
1 e grote klamp 
2e grote klamp 
1 e kleine klamp 
2e kleine klamp 

Hofstad tot de Moorselse heide 142-265 
Hofstad v.d. kerk tot de Boomsche hoef 132-200 
Hofstad v.d. kerk tot Jonker Lynden 118-250. 
Hofstad van de Lieropse baan tot Rode 96-250. 

Akkerbroek tot aan de Zandstraat 202-200. 
Akkerbroek de overige gronden 117-330. 
Akkerbroek van Kruiseik tot de Holstraat 86-346. 
Akkerbroek behoort bij ten Rode 94-200. 
ten Rode van Akkerbroek tot het kerkpad 118-336. 
ten Rode het restend goed 122-416. 
ten Rode tot aan groot Akkerbroek 
ten Rode van Groenstraat tot ten Rode en de kleine tot aan 

den Boomschen klamp 134-44. 
Zo gaven dan deze tienden 1361 gulden in 1649 en 2837 gulden in 

1692. 
De eerste rekening is ondertekend op 26 october 1649 door Wolfert Idelet, 
stadhouder en secretaris. 
Overvloedige of schaarse oogsten deden natuurlijk de tiendschaal klimmen 
of dalen, vandaar dat opmerkelijke klimmen en dalen in sommige jaren; 
doèh de gemiddelde opbrengst bedroeg in de 17e en de 18

e 
eeuw 2200 

gulden. 
De abdij van Postel bleef in het rustig bezit van de tienden, molens en. 
hoeven totdat de Staten zich die goederen aanmatigden ter gelegenheId van 
de V rede van Munster in 1648, voorwendende dat de abdij van Postel niet 
onder Antwerpen maar onder de Meierei van den Bosch hoorde. 
Dientengevolge wist de rentmeester Abraham Tempelaers uit de 
abdij goederen van Someren, volgens een handschrift uit de 17

e 
eeuw het 

volgende te verzamelen: 
Van Goyaert Wouters, molenaar 
Van Willern Anton Roymans 
Van Goyart Cl. Deene 
Van Frans Verdysseldonck 
haver. 

670 gulden. 
108 gulden en 47 vat rogge. 
94 gulden en 46 vat rogge. 
100 gulden en 96 vat rogge en 12 vat 

Deze rijksrentmeester eiste ook veel uit de goederen, die de abdij van Postel 
op andere plaatsen in Noord-Brabant bezat. 
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De kanunniken lieten geen middel onbeproefd om de hun 
ontvreemde goederen terug te krijgen. 
In het jaar 1855 zijn de tienden van Someren als domeingoederen 
door de gemeente voor 82.000 gulden aangekocht. Die aankoop was 
zo gunstig, dat na tien verpachtingen van deze tienden, de koopsom 
met interest in twaalf termijnen betaald was en de gemeente in 1868 
tiendvrij was. 
(1) Willem de Roovere, was heer van Lierop, Stakenburg en Someren, en zijne 

echtgenote Beatrix van Cuyck verwekken WilJem van S. 
Deze Willem , heer van Asten, Escharen en Lierop,gehuwd met Margaretha, 
erfdochter van Matheus, heer van Boi-schot verwekken Hendrik, die na het Heilig 
Land bezocht te hebben zijn heerlijk goed aan de Hertog van Brabant verkoopt en 
religieus te Floreffe wordt. 

De Heilige Eik. 
Bij opgravingen in het Waterdael heeft men zoals men weet een 
urnenveld uit de ijzertijd (ca. 500 voor Chr.) gevonden, maar ook 
Romeinse vondsten trof men hier aan. Bij en op deze urnenvelden 
heeft men ook veel gebruiksvoor-werpen gevonden uit de l1 e en 12e 

eeuw. Het is duidelijk, Someren heeft een oude 
bewoningsgeschiedenis. 
Een vondst valt op; een waterput gemaakt van een uitgeholde 
eikenboomstam. Deze boom moet gezien zijn doorsnee, eeuwenoud 
zijn .. Een boom met die omvang moet in deze omgeving gestaan 
hebben. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat in die tijd 
Someren een bosrijk eikengebied was. Onze voorouders waren niet 
gek. Zij moesten water, goede grond, wild en bos in de buurt 
hebben. 
Deze ijzertijd-mens, maar ook later de Kelten, Germanen, Franken 
en Saksen, waren zeer onder de indruk van de natuur. Zij leefden 
immers van die natuur. Daardoor was voor hen het bos een heilige 
plaats. Zij hadden het gevoel deel uit te maken van de natuur, die 
voor hen goed (leven) en slecht (dood) was. Griekse en Romeinse 
geschiedschrijvers hadden dit al waargenomen, het bos was voor de 
Germanen beangstigend en ontzagwekkend en was voor hen de 
plaats van goden en geesten. 
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Enkele bomen (meestal eiken of linden) werden aangewezen als woonplaats 
voor de goden. Deze heilige bomen verbonden de Aarde (moeder Aarde) 
met de Goden (Hemel). Zij dachten dat door het gerit-sel van de bladeren de 
goden te horen waren. Uit eikenbomen werd door de Keltische druïde, de 
beroemde maretak gesneden. Druïde betekent in het Keltische 
eikenkundige. 
Onder deze heilige bomen werd recht gesproken, offers gebracht en men 
hield er volksvergaderingen. Heel lang zijn rechtszittingen (gedingen 
genoemd) in de openlucht gehouden onder een rechtsboom. Later, rond 
1600, zijn deze verhuisd naar een dorpsrechthuis (tevens herberg). 
Hiervoor stond doorgaans een lindeboom, overblijfsel van het oude 
openluchtgebeuren. Op sommige plaatsen ziet men nog steeds een oude 
lindeboom in het centrum van het dorp staan. 
Tot in de 17e en 18e eeuw kregen boomschenders nog lijfstraffen, van bomen 
moest men afblijven. 
Voor onze verre voorouders wa<; het bos, zoals gezegd, zeer belangrijk. Van 
het bos (de natuur) waren zij geheel afhankelijk; het bepaalde leven en dood. 
In de natuurlijke cyclus zagen zij iets magisch en onbegrijpelijk. Geen won
der dat bomen en bos een magische plaats innamen bij onze voorouders. Bij 
de natuurvolkeren in Zuid-Amerika en Nieuw-Guinea kan men dit nog 
steeds waar-nemen. 
Toen Bonifatius de Germanen wilde bekeren, ging dat dan ook goed fout. 
Hij wilde het bijgeloof van de heilige eiken bestrijden door deze heldhaftig 
te kappen. Hoogstwaarschijnlijk is dat de reden geweest, dat ze hem in 
Dokkum "vermoord" hebben (754). Zijn opvolgers waren wat slimmer, zij 
pasten het aanbidden van de heilige eik in het christengeloof aan 
Daartoe plaatsten zij een Mariabeeldje in de heilige boom, met de simpele 
gedachte, dat als zij hun Goden aanbaden zij tevens ook Maria aan het ver
eren waren en dat zo Maria langzaam bij hen vertrouwd zou worden. Later 
ontstonden hier dan ook de eerste bidplaatsen. Weer later zijn hier de eerste 
kerken gesticht. 

Waarom een Mariabeeldje? Maria is en was in de symbolische wereld 
onverbrekelijk met de aarde (moederaarde/ natuur) verbonden. Uit Maria 
kwam al het geestelijke leven. Uit de Aarde komt ook al het leven. Verder 
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symboliseert de boom leven en dood en verbindt de Aarde met de 
Hemel (Goden). De Mariaverering heeft nog steeds (vooral in Zuid
Europa en Zuid-Amerika) vele heidense aspecten. Ook nu nog 
plaatst men Mariabeeldjes in bomen. Denk maar eens aan het 
Mariabeeldje inTen Boomen (Lierop). 
In Spoordonk worden nog steeds bedevaarten gehouden naar Maria 
in de Heilige Eik. In Zonhoven (België) staat een kapel uit de 14e 

eeuw genaamd ten Eikenen. In Meerveldhoven stond de 
O.L.Vrouwe ter Eik kapel. Moergestel heeft een buurtschap 
Heiligenboom. Al deze plaatsen hebben hun eigen verhaal dat veelal 
terug gaat tot de 13 e-14 e eeuw. 
Wat nog te denken over levensboom, oranjeboom, meiboom, stam
boom, schutsboom en het planten van een boom bij geboorte van 
een kind (Julianaboom) enz. 
Het is opvallend dat in Someren weinig veldnamen voorkomen met 
het woord eik. De naam van Eijck komt hier wel veel voor. Veldna
men die betrekking hebben op bos komen wat meer voor, zoals Ten 
Boomen, 
Het plaatsen van een Mariabeeld in een boom is dus terug te voeren 
op zeer oude voorchristelijke gebruiken en gewoonten. In stedelijke 
omgeving werd dit gebruik voortgezet, maar nu plaatste men het 
Mariabeeld vaak tegen het huis aan. 
Een ander leuk verband tussen eikenhout en Maria ziet men in het 
gebruik van het pardon. Het pardon is een eikenhouten stokje. 
Hiermee kregen vroeger de biechtelingen, voordat zij met de 
belijdenis in de biecht begonnen, een tikje als teken van vergeving. 
De knop van het pardon was vaak voorzien met een afbeelding van 
de Moedergods. 

Cees Verhagen. 
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WOLVEN IN SOMEREN ....... . 

TOT GERUSTSTELLING VAN LEZERESSEN (VOORAL) EN lezer, 
zullen wij beginnen met te zeggen dat het reeds meer dan 100 jaar geleden 
is, dat de gemeente Someren een "generale klopjacht op wolven" liet 
houden, waarover dit artikel gaan zal. 

Het was in de vergadering van Schout en Gemeentebestuur van 1 augustus 
1804, zoals de raadsvergadering toen heette, dat men besloot opnieuw een 
grote wolvenjacht te houden en daarvoor, behalve alle weerbare mannen 
van Someren en met consent (toestemming) van de besturen van Weert, 
Nederweert, Geldrop, Heeze, Mierlo, Leende, Asten, Lierop, Budel, 
Maarheeze en Soerendonk, ook de mannen van deze gemeenten uit te 
nodigen, omdat de vorige wolvenjacht, waarbij ook inwoners van Asten, 
Lierop, Maarheeze, Budel en Soerendonk hadden meegedaan en die 
gehouden was op 14 juli 1804, geen succes was geweest. 

H~t lijkt een beetje vreemd, dat er in deze streek wolven voorkwamen 
omdat men er in geen tijden van gehoord had; het laatste bericht over 
wolven in ons land is'uit 1857, toen de heer Deinse er in de Tweede Kamer 
over geklaagd had. 
Vroeger, vooral rond 1800 en in de 50 jaar die er aan vooraf gingen, wordt 
er in de archieven van de gemeente nogal eens melding gemaakt va..T} 
wolvenplagen. 
Zijn vossen al schadelijke beesten, die hebben het echter alleen op 
pluimvee gemunt, doch wolven zijn echte grote schapenrovers en durven 
ook kalveren aan te vallen en zelfs kinderen zijn voor hen niet veilig. 
In de eerste eeuwen van onze jaartelling toen er hier nog weinig mensen 
woonden en er veel bossen waren, toen de "OEROS" 1) hier nog in het 
wild rondzwierf, waren de wolven evenmin zeldzaam als nu nog in 
sommige streken van Europa b.v.Rusland 
In Engeland waren zij, vöör het einde van de regering van Karel II (1658) 
geheel uitgeroeid, volgens de historicus Macanly maar ons land, dat niet 
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door zeeën gescheiden was van landen waar wolven nog bestaan, 
kwa-men wolvenplagen nog steeds voor. 
Bij voorbeeld in het naburige Vlaanderen op het einde van de 16

e 

eeuw, toen door oorlog en pest de bevolking erg gedund was, 
werden de wolven zo brutaal, dat zij nestelden in de bedsteden van 
de huizen, zoals Emmanuel van Meteren (historicus) ons vertelt in 
zijn "Nederlandse Historie". 
Berichten over klopjachten op wolven komen ook voor in de 
gemeente-rekeningen van Bergen op Zoom in 1757 en in die van 
Cuyk uit 1687 en later. 
Bij Lieshout haalden wolven een hond, die onder een wagen was 
gespan-nen, hem daaronder vandaan. De pastoor van Lieshout, die 
op jacht was, zag een grote wolf op zich afkomen. Hij schoot mis 
en de wolfviel hem aan. Er volgde een worsteling, waarbij het de 
pastoor gelukte de wolf met de kolf van het geweer de kop in te 
slaan. 
Bij de kapel te Opwetten onder Nuenen stond een schaap, 
vastgetuierd, te grazen toen er een wolf op hem afkwam. Het 
schaap trok los en vluchtte de kapel in en de wolf erachteraan. 
Het schaap rende weer naar buiten maar nu bleef de tuierstok 
achter de deur haken, zodat het de deur dicht trok en de wolf 
gevangen zat, waar hij door boeren die het gezien hadden, gedood 
werd. 
Nu komen wij weer op de wolvenjacht in Someren. 
Zoals uit de nu volgende raadsnotulen blijkt heeft de eerste 
wolvenjacht niet voldoende succes gebracht, immers dat kan men 
opmaken uit hetgeen nu volgt: 

Vergadering gehouden bij Schout en Gemeentebestuur van 
Someren den eersten september 1804: 
"Den schout deelt mede, over de noodzakelijkheid nog een 
wolvenjacht te organiseren omdat de vorige onvoldoende succes 
heeft gehad en komt met het volgende plan: 
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1) Om alsnog een wolvenjacht te bepalen op Zaterdag de 15e september, 
1804 

2) Dat naar gelang het aantal ingezetenen der diverse gemeentes het aantal 
manschappen zal worden opgeroepen, en wel als volgt: 

Someren, 175 man, 's morgens om 8 uur; 
Asten, 150 man, 's morgens om 6 uur; 
Lierop, 70 man 's morgens om 7 uur; 
Maarheeze, 90 man, 's morgens om 8 uur; 
Budel, 100 man, 's morgens om 6 uur; 
Soerendonk, 80 man, 's morgens om 7 uur 

Er zal op deze jacht uitsluitend op wolven mogen worden geschoten. 

Uit de gemeente rekeningen van 1804 blijkt nog, dat de gemeente Someren 
een paard gehuurd had, waarschijnlijk voor de controlerende Hoofdman 
van de drijfjacht, die zich dan sneller kon verplaatsen naar de verschillende 
groepen der deelnemers. 
Het tiende kapittel van de rekening geeft aan : 

, "Item betaalt aan Wilhelmus Deelen de somme van eene gulden en 
acht stuivers voor de huur van zijn paard bij de wolvenjacht op 15 
september 1804, volgens ordonnantie en kwitantie, di co 1 gulden, 8 
stuivers en 0 penningen. 
Het schijnt dat de wolvenjacht nu wel genoeg resultaten heeft geboekt 
want de eerstvolgende jaren wordt er niet meer over wolven gesproken 

1) De oerossen waren runderen van een 2 meter hoog. In Oost-Pruisen 
kwamen zij nog lang in het wild voor. 

Uit: "Inventaris van het archief der gemeente Someren" door l.Cunen 
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PEELBELANG. 

Plaatselijke berichten. 
1921 

ASTEN:. De Fransche Zusters, die door de geloofsvervolging in 
Frankrijk eenige jaren geleden gedwongen werden hun vaderland te 
verlaten en zich hier toen vestigden in de villa van wijlen de heer 
Ant. Bluyssen, zijn door de verzachtte Fransche wetten, thans weer 
in staat, naar hunne vroegere woonplaats terug te keeren. 
Het klooster "Ave Maria" alhier door hen bewoond, is thans 
verkocht aan de Missiezusters van den H. Antonius te Boerdonk-Erp 
en zal, naar wij vernemen, spoedig door deze Zusters betrokken 
worden. 

1923. 
SOMEREN: Donderdagmorgen omstreeks 9 uur bemerkten een 
paar buren, dat brand was ontstaan in de boerderij van 
M.Verstappen, nabij sluis 11. Direct ter hulp snellende, vonden zij 
alle deuren van woning, stal enz. gesloten. Al spoedig wist men de 
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staldeuren open te breken, doch intusschen had het vuur reeds zulk een 
omvang verkregen, dat aan redden bijna geen denken meer was. 
Na ongeveer een uur kwam de brandspuit, doch kon wegens defect weinig 
uitrichten; ook was het toen reeds veel te laat, wijl de gehele boerderij met 
inventaris toen reeds zoo goed als geheel verbrand was. 
Slechts een tweetal koeien, waarvan het haar enigszins verschroeid was, 
benevens een bed, eenige kleedingstukken en kleinigheden konden worden 
gered. Twee andere koeien hadden zulke brandwonden, dat zij direct 
moesten worden afgemaakt. 
De overige inboedel, landbouwgereedschappen, voorraad, geld, oogst en 
levensmiddelen, benevens een anderhalfjarig paard, een 8-tal biggen, een 
kalf enz. werden een prooi der vlammen. 
De schade is dus zeer groot, vooral wijl deze slechts gedeeltelijk door 
verzekering wordt gedekt. 
Nader vernemen wij dat bij het onderzoek, ingesteld door de Kon. 
Marechaussee te Asten, de 6-jarige J.M. bekend heeft den brand te hebben 
aangestoken. 

" 

ALS EEN HAAS ER VANDOOR. 

Tegenwoordig zou het volgende bericht niet meer in een krant verschijnen, 
maar meer dan driekwart eeuw geleden was de volgende haas nog een 
aardig nieuwtje: lees mee in De Zuid-Willemsvaart van vrijdag 7 oktober 
1921: 

LIEROP. Bij een landbouwer op HerzeI kreeg men Dinsdag onverwacht 
bezoek. Een haas die blijkbaar op de vlucht was voor jagers, kwam in 
volle vaart het huis binnen gelopen, vloog de trap op en verschool zich op 
de zolder achter een meelkist. Toen men ook hier jacht maakte op langoor, 
sprong hij naar beneden in de stal en kwam in het varkenshok terecht, de 
jonge knorrepot, die hierin gehuisvest was, toonde zich niet erg ingenomen 
met dit bezoek en gaf zulks luidkeels te kennen. De arme haas rende de 
kooi rond, totdat hij eindelijk door -het voergat een uitweg vond en dwars 
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door de stal lopend naar buiten kon komen, waar hij spoedig uit 
het oog verdwenen was .. Men kan zich de teleurstelling voorstellen 
van die bewo-ners, die zich een zeer welkom boutje zagen 
ontglippen. 

Bron: Gemeente Archief Helmond, verzameling kranten, 
De Zuid-Willemsvaart. 

Expositie en lezing Jacobus van Looy. 

Het gemeentemuseum Helmond houdt van 21 maart tlm 24 mei 
1999 een overzichtstentoonstelling van de schilder en schrijver 
Jacobus van Looy. 

Het plan bestaat om een speciale lezing te houden voor Brabantse 
Heemkundekringen, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan 
de voettochten die van Looy gemaakt heeft door Brabant om 
inspiratie op te doen voor zijn werk. 
Hij meldde zich ook aan voor de Prix de Rome, de opdracht luidde 
een schilderij te maken van 150 bij 120 cm. met een keuze uit 3 
onderwerpen. 

Hij werd vooral bekend als schrijver van boeken zoals: Jaapje, Jaap 
en Jacobus. 

Zijn werk als schilder bevat een groot aantal reisschetsen, 
tekeningen en aquarellen van zijn reizen door Brabant, Italië, Spanje 
en Marokko. 

Voor de lezing kunt U zich opgeven bij het Secretariaat: tel. 0493-
491498 of 0493- 494411. Naam en adres i.v.m. het 
toezenden van een inschrijfformulier. 
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TOAFELPARTIJ. 
"Toafelen" was een oud-Brabants gebruik, het was een soort volksgericht. 
Hierbij liet de bevolking hun ongenoegen blijken bij verbroken verlovingen. 
Wanneer een paar elkaar trouw had beloofd en deze belofte werd door een 
van de twee verbroken, kon deze rekenen op een bestraffing van de 
bevolking 

Zuid-Willemsvaart nov.1883. 

Asten: Vrijdagsnamiddag verkondigde de omroeper van Astens burgerij 
het volgende belangrijke bericht. 
" Oud en jong worden hedenavond uitgenodigd tot een samenkomst ter be
sprekiag der toebereidselen voor een serenade, die morgenochtend plaats zal 
vinden." Velen, die minder goed op de hoogte van de lokale toestanden 
waren, vroegen zich af of dit ernst of scherts was maar gingen toch de 
volgende mor-gen een kijkje nemen op het marktplein, de aangewezen plaats 
van samen-komst. 
Daar wemelde het van de mensen en liet niemand zich onbetuigd, geen oud 
~jfbleef achter het spinnewiel. Waren er nog die twijfelden, hun twijfel 
duurde niet lang. Pas had de torenklok het tiende uur gespeeld of men 
hoorde een muziek opsteken die niet geschikt was iemands smaak voor die 
schone kunst in te boezemen. 
Van verschillende kanten zag men mannen komen met gebarsten trommen, 
gescheurde trompetten, tuiten van gieters, roestige potdeksels, in een woord 
alle mogelijke en onmogelijke muziekinstrumenten die werkelijk een hels 
kabaal maakten. 
En terwijl dit prachtige orkest de oren der omstanders streelde, verscheen er 
een staatsiewagen, bespannen met een echte rossinant, die door een gracieus 
deftige schildknaap in huzaren-uniform, bij de teugel geleid werd. 
In die open wagen zaten in weerwil van de strenge kou, een heer temidden 
van twee dames, beide gekleed in het schilderachtig kostuum van Astense 
land-nimfen. Zo scheen het, doch het was niet meer dan schijn .Bekeek men 
de zaak van nabij, dan ontwaarde men, dat die personages de kou wel 
konden uitstaan daar hun niet alleen een ziel maar zelfs vlees en beenderen 
ontbraken. In plaats 
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daarvan hadden ze stro, wat ook beter geschikt was om de kou te 
verdrijven. 
Dit neemt echter niet weg dat ze sprekend leken op een wezenlijke 
heer en twee wezenlijke dames, hier welbekend en voor wie al deze 
drukte plaats vond. Nadat de toeschouwers in de gelegenheid waren 
geweest ogen en oren onge-stoord te vergasten kwam er beweging in 
het volk 
Het "orkest" stelde zich op, gevolgd door de "statiewagen" en 
daarachter een onafzienbare menigte, sommigen met brillen zonder 
glazen, anderen met sporen aan hun ellebogen, de meeste met een 
papieren steek, terwijl ontelbare vlaggen en banieren met de 
vreemdste wapenborden, die aan de binnenlanden van Afrika deden 
denken de feestelijkheid nog verhoogden 
En als ware vereerders van Bacchus, verzuimde men niet in elke 
tempel de vrolijke god toegewijd, een offer te brengen, zodat allen 
weldra "vol" waren. 
Wat was het doel van dit alles???? 
Zekere AT., sedert enige tijd weduwnaar en wiens overleden vrouw, 
volgens de volksmond, niet van puur plezier over haar man 
gestorven was, vroeg en verkreeg onlangs de hand van de schone 
Leent je V. 
Op weg naar het raadhuis, om te huwen, kreeg het paar onenigheid 
wie er na het huwelijk de baas zou zijn en zo was deze kleinigheid 
de oorzaak van een wrede scheiding. 
AT. echter, liet er geen gras over groeien en vroeg de hand van de 
weduwe van Z. die daarop gewacht scheen te hebben. 
Nu heeft AT. in weinig meer dan 6 weken, 8 roepen gehad en het is 
nog onzeker met welke schone hij trouwen gaat, daar Leentje hem 
toch wel in het hart begraven ligt. Dit zeggende wijst hij naar zijn 
buik waaruit men veilig mag opmaken, dat zijn hart op een of andere 
manier een verlaging heeft ondergaan. 

Uit de Zuid-Willemsvaart de voorloper van de Helmondse Courant 
J.Jöris. 
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Welkom aan onze nieuwe leden: 

J .M.L. Hendriks 
Wezel straat 4 

5721 SJ Asten. 

J.M.S. Rutten 
Albert van Cuyckstraat 62 

5721 JR Asten. 

J.M.J.Smulders 
Irenestraat 3 

5711 AL Someren. 

F.ter Steeg 
Pasakker 82 

5712 HN Someren. 
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