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Heemkundekring "De Vonder" stelt zich tot doel: 
Mensen die belangstelling hebben voor de eigen woonomgeving 
met elkaar in contact te brengen. Deze doelstelling resulteert onder 
andere in de volgende ac ti viteiten: 
Lezingen en excursies 
Heemkundige bibliotheek 
Werk en studiegroepen 
Verzamelen van heemkundige foto's, documenten e.d. 
Archeologisch en historisch onderzoek over Asten en Someren. 
Uitgave van het blad "De Vonder" 
Behoud van cultuur en monumenten. 

"De Vonder" is het periodiek van de Heemkundekring Asten
Someren. Het is een blad van en voor de leden van "De Vonder". 
De redactie stelt een actieve bijdrage van leden, maar ook van niet
leden, dan ook zeer op prijs. 

BESTUUR HEEMKUNDE: 

Voorzitter Ria Reynders 
Secretariaat Thea van Diepenbeek 
Penningmeester Geert Strijbosch 
Fax 69 67 67 
Leden: 
Leo van de Brand 
Wim Deenen 
Jack Jöris 
Duif Schenkel aars 

Tel.491881. 
Tel. 49 27 50. 
Tel. 69 56 34. 
Tel. 49 1684 
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TeL. 49 44 11 
Tel. 49 1498. 
Tel. 697450. 

INHp UD. 

Werkgroepen 
Boerderijen in beeld brengen 
Vreselijke branden in Heusden 
Op historische grond 
Agenda 
Mgr. Henricus den Dubbelden 
Heemkunde? 
Traditionele boerderijen 
H.Ouwerling 
Archeologisch nieuws 
Ravenstein 
Jaarvergadering 
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blz. 4 
blz. 5 
blz. 9 
blz. 17 
blz. 19 
blz. 21 
blz.26 
blz. 29 
blz. 31 
blz. 31 
blz. 32 
blz. 33 



WERKGROEPEN: 

Archivariaat: Jan Looymans, Wim Deenen en Piet Strik, 

Bijeenkomst: Elke dinsdagochtend. 

Huismeester: Piet v.d. Linden. 

Lezingen en excursies: Ria Reynders en C. Verhagen. 

Monumenten: C.Verhagen. Te1.493063. 

Oud- Schrift: Fien van Triet, Harry Leenen, Jac Jöris, Jan van 
Lam·hoven, Piet v.d.Linden, Theo Hikspoors en Theo Nijssen 
Bijeenkomst: Elke woensdagavond. 

Redactie "De Vonder: Herman Tesselaar, Adrie Mennen, Piet 
Aarts, Jac Jöris en Th. van Diepenbeek. 

Tentoonstellingen: Leo v.d.Brand en Wil van Triet. 

Tuinonderhoud: C.v.d.Kerkhof. 

Tentoonstellingsruimte: FLv.d. Waarsenburg, Leo v.d.Brand en 
Ria Reynders. 

Toponiemen (veldnamen) : Ad Smulders , Fien van Triet, Frans 
Martens, J os Slaats, Piet v. Diepenbeek, Piet v.d.Linden, Tom 
Waals, Ton van Hoek en Wim Deenen. 
Bijeenkomst 1 e dinsdagavond van de maand 
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BOERDERIJEN IN BEELD BRENGEN. 

In het kader van het Jaar van de Boerderij in Noord-Brabant werd 
aan de Heemkundekring de Vonder gevraagd om medewerking te 
verlenen aan het in beeld brengen van de aanwezigheid van 
karakteristieke boerderijen van vóór 1950 in Someren en Asten. 
Dit landelijk project, opgestart door het rijk, heeft onder andere tot 
doel de lijst van Monumenten Inventarisatie Project uit de jaren 
negentig de "MIP rapporten" te actualiseren. 

In Lierop en Someren gingen onze leden Theo Hikspoors en Piet 
v.d. Linden erop uit. 
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In Someren-Eind en Someren,...Heide zochten Piet en Cees 
Verhagen naar panden die aan de gestelde eisen voldeden. Asten, 
Heusden en Ommel werden het werkterrein van Ad Kersten en 
Jan Hendriks. 
Met Theo, Jan en Ad had ik een gesprek over hun bevindingen met 
dit project. 
Bij het uitvoeren van hun opdracht werd het voor iedereen wel 
duidelijk dat wij niet zoveel karakteristieke boerderijen meer 
hebben. In verhouding met de rest van Nederland heeft Noord
Brabant heel weinig behouden. En in onze provincie is déze streek 
weer een van de slechtst bedeelde regio's. 
In het gesprek werden verschillende redenen genoemd waarom 
deze streek zo weinig karakteristieke boerderijen kent. 
Allereerst was er de armoede. Door de grote armoede was er 
absoluut geen geld om een kapitale boerderij te bouwen. Het skelet, 
soms gemaakt van kwetsbaar "waaibomenhout", werd gevuld met 
stro en leem. Naar gelang de welvaart steeg kreeg het huis stenen, 
Zachte zonnebak aan de binnenkant en hardere veldovens teen aan 
de buitenkant. De zonnebakstenen die ook in stal gebruikt werden, 
waren zo zacht, dat de koeien ze als liksteen gebruikten en zo 
verdween in de loop der tijd de binnenstalmuur gedeeltelijk door 
de zeven magen van de koe. 
Door het gebruik van slechte bouwmaterialen waren de panden er 
niet op gebouwd om een eeuwenlang leven te gaan leiden. 
De panden die de tand des tijds wel konden weerstaan, kregen het 
geweld van de oorlogsjaren over zich heen waardoor er weer 
diverse verdwenen. Ook de branden, waaraan in dit nummer een 
artikel is gewijd, vernielden veel panden. 
Het stimuleringsplan van na de oorlog, leverde zijn eigen bijdrage 
aan het boerderijenbestand. Van de ene kant kwam er een 
karakteristieke vorm bij, maar aan de andere kant verdwenen er 
ook weer oudere panden. Verder was ook de ruilverkaveling er 
mede schuld aan dat vele oude boerderijen tegen de vlakte gingen. 
Ook de overheid heeft een uitbreidingsdrift aan de dag gelegd, 
waarbij niet bepaald zuinig werd omgesprongen met de oude 
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boerderijen. Allerlei kunstgrepen werden soms toegepast om de 
boerderijen uit het dorpsgezicht te laten verdwijnen om de moderne 
tijd binnen te halen. 
Voeg daarbij nog de drang naar welvaart gecombineerd met de 
ondernemingsdrift van vele jonge boeren én boerinnen, de 
ontwikkeling van de bio-industrie en duidelijk is waarom er zoveel 
van "die ouwe troep" tegen de vlakte is gegaan. Maar diezelfde 
welvaart heeft er ook voor gezorgd dat verschillend panden werden 
opgeknapt. In de jaren zeventig waren het vooral "de rijke 
buitendorpse" die met financiële hulp van de fiscus voor renovatie 

hebben gezorgd. 
Of deze verbouwingsdrift nu een zegen of een vloek is geweest 
voor onze karakteristieke boerderijenbestand valt nog te bezien. 
Duidelijk is wel dat de diensten "Welstand" van de gemeentes 
Someren en Asten zich niet altijd sterk maakten om panden in 

originele stand te behouden. 
Berucht zij n de "serres" dakkapellen, aan- en uitbouwsels, en 
raampartijen die menig boerderij verminkt hebben. 
Omdat het onderzoek zich uitsluitend beperkte tot de buitenkant 
van de panden hebben de onderzoekers weinig contact gehad met 

de bewoners. 

Jan Hendriks is wel een keer trots naar binnen gehaald om te 
bekijken hoe men alles in oorspronkelijke staat had gehouden. 
Met de MIP rapporten van rond 1990 togen de heren op pad. Ze 
constateerden al gauw dat deze verre van volledig waren. 
Misschien gemaakt door ambtenaren die hiervoor niet uit hun auto 
zijn gekomen. Wisten Ad en Jan nog 30 karakteristieke panden te 
vinden, soms aan het zicht onttrokken door huidige woonpanden of 
zelfs stallen. Daarentegen moesten ze 9 panden afvoeren omdat ze 
niet meer te vinden waren. 
In Someren is men waarschijnlijk wat zorgvuldiger te werk gegaan 
want hier waren de aanvullingen minder talrijk. 
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Ook een vermeldenswaardig feit is dat daar waar er vrijgezellen op 
een boerderij woonden er minder gemoderniseerd werd dan bij 
getrouwde stellen. 

Met de "verklaring van Tilburg" werd een aanzet gegeven om te 
redden wat er te redden viel. Wij hopen dat dit, mede door de inzet 
van de heemkundigen zal lukken. Maar dat het culturele erfgoed 
verder nog onder druk staat hoorde Theo Hikspoors in Tilburg, 
waar een gedeputeerde zich nu sterk begint te maken voor het 
behoud van kerken, die mede door het bisschoppelijk beleid gevaar 
lopen te worden gesloopt. 
En hoe raar het op dit moment ook mag lijken, misschien gaan 
heemkundigen zich nog ooit inzetten om restanten van onze bio
industrie voor het nageslacht te bewaren. 

Herman Tesselaar. 

Gegevens over het jaar van de boerderij www.jaarvandeboerderij.nl 
Boerderijenstichting Noord-Brabant ,Vloeiend 8 
5094CK Lage Mierde, 0135096192 

Commissie voor boerderijenzorg in Noord-Brabant 
Postbus 1203 ,5200BG 's Hertogenbosch 

Cons uIen tennetwerk,Federatie,N oord -Braban tse 
Monumentenoverleg Sparrendaalseweg 5 
5262LR, Vught 0411-643366 

Bond Heemschut ,Bossestraat 18 5374HT Schaijk 
0486461982 
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VRESELIJKE BRANDEN IN HEUSDENS 
VERLEDEN. 

Brandgevaren in de gehuchten. 
Gehuchten en buurtschappen van boerderijen zoals wij die nu nog 
kennen, zoals de Boomen in Lierop, maar ook Vosselen, 
Achterbosch en Oostade in Asten, zijn ontstaan in de vorige eeuw. 
Verder kennen we in Heusden, de Behelp, Voorste- Middelste- en 
Achterste Heusden. Deze woonbuurten waren toen vooral 
belangrijk voor de veiligheid, maar zeker ook voor de 
samenwerking en sociale contacten. Door de opeengepakte ligging 
van de boerderijen en de materialen die voor de bouw gebruikt 
werden, zoals hout en stro, was de angst voor brand voortdurend 
aanwezig in deze gemeenschappen. 
Brandgevaar gaf een grote onrust en onzekerheid waarmee men 
voortdurend leefde. Als men niet dicht bij een (blus)
watervoorziening woonde werd er een "brandkuil" gegraven waar 
hopelijk ook in een droge zomer nog voldoende water te halen was. 
Tevens diende deze waterpartij als was- en koelvoorziening maar 
ook als ontmoetingsplaats waar nieuwtjes werden uitgewisseld. 
Brak er brand uit dan was er snel eerste hulp van de buurt, maar 
desondanks kon zo'n brand in meerdere gevallen rampzalige 
gevolgen hebben. De stro- of rietendakbedekking was vaak de 
oorzaak van overwaaiend vuur naar dichtbij gelegen bebouwingen 
waarbij soms een heel gehucht in de as werd gelegd. 
Soms kon men met snelle burenhulp een begin van een brand 
blussen. Dat lukte op de Middelste Heusden, waar de boerderij van 
de familie van Heugten in brand stond, hoewel de vlammen al uit 
het dak kwamen. Daarover werd nagepraat, zelfs bezongen in een 
couplet in een oud Heusdens lied; 

9 



(Melodie: de vaderlandsche Drank; tekst 1919) 

Voor een brandje zijn we niet beducht, 
voor een brancije niet beducht 
het dak op vliegensvlug 

met emmers, kruiken draagt men aan, 
met kruiken draagt men aan 

aardappelwater om den brand te keer te gaan 
(2x) al staat 'n huis in volle vlam, 't moet uit, 't moet uit 
al is er dan geen water meer, geen darm voor de spuit 

De grote brand in Heusden op donderdag 21 augustus 1947. 
!947 was een bijzonder droog jaar met in onze streek veel bos- en 
heidebranden. In augustus werden ook peelbranden gemeld, wat 
voor velen aanleiding was om zo snel mogelijk de wintervoorraad 
turf naar huis te halen, want "Turf in de schop dat telt". 
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Zo waren er nog enkele boeren met een kar turf onderweg naar 
huis, toen al in de verte bleek dat er in het centrum van Heusden in 
de Antoniusstraat en het Hoekske, meerdere boerderijen in brand 

stonden. 
Het was een vreselijke brand, die ik toen als IS-jarige jongen 
meemaakte, vooral omdat daar ook mijn familie bij betrokken 

was. 
Wij konden het bluswerk van brandweerkorpsen uit Helmond en 
Venlo gadeslaan. Deze korpsen konden overigens niet veel blussen 
omdat het schaarse bluswater al snel op was. Veel te laat werd nog 
vanuit de één kilometer verderop gelegen kasteelgrachten water 
betrokken. Het kon slechts dienen voor het nabluswerk. 
Het heeft wel een blijvende indruk bij me achtergelaten, hoe op 
deze donderdagmiddag, even na half een, als verschrikkelijke 
onderbrelGng van het middageten, bij enkelen de nog gedekte tafel 
tussen de huiselijke inboedel op straat of in de tuin werd gezet. Bij 
velen kon vrijwel niets meer gered worden vanwege de droogte en 
de schrale oostenwind waardoor de vuurzee in een snel tempo alles 

verslond .. 
We lezen in het Peelbelang van die tijd; "De oorzaak van de brand, 
een door lGnderen weggeworpen sigarettenpeuk, zette een strooien 
schutting achter de woning van F. van Eijk in brand. Een straffe 
schrale zuidoostenwind dreef de vlammen naar de boerderij van 
Hurkmans aan de Antoniusstraat, vervolgens naar de overkant van 
de straat, waar de boerderijen van de families Aarts, Lammers en 
Leenders werden getroffen. Het overwaaiende vuur ging van deze 
vier boerderijen naar "het Hoekske" ,waar zes boerderijen en een 
woonhuis in de as werden gelegd. 
De trieste balans was dat er elf boerderijen in de as werden gelegd. 
Het woongedeelte van de uit 12 personen bestaande familie A. van 
Heugten, was zwaar gehavend maar nog bewoonbaar. 
Beroerder was het voor 10 gezinnen, in totaal 63 personen, die 
dakloos werden en vrijwel alles in vlammen hadden zien opgaan. 
Met de schuren en stallen werd tegelijk de wintervoorraad 
verwoest. Het was een triest gebeuren , waarnaar in het weekend 
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duizenden mensen een kijkje kwamen nemen. Het nieuws via de 
radio en kranten, had veel los gemaakt. ..... 
Over wat daarna gebeurde, inclusief de geweldige hulpacties die 
werden opgezet werd in oktober 1996 een samenvatting gemaakt 
door Piet Snijders. Dit is te lezen in het boek "te Heusden bij het 
moer" bij gelegenheid van het 7S-jarig bestaan van Parochie 
Heusden uitgegeven (blz.lS0 ). 

Uit de officiële rapportage van de ramp die Burgemeester 
Ploegmakers aan de commissaris van de Koningin prof. dr. J. de 
Quay overhandigde werd duidelijk dat de rampbestrijding minder 
voorspoedig was verlopen dan het Peelbelang eerder deed 
vermoeden. 
De brand was om 12.40 uur ontstaan. De Heusdense vrijwillige 
brandweerlieden, zo meldt het gedetailleerde verslag, bond 
weliswaar meteen de strijd aan met de vuurzee maar omdat ze in de 
oorlog hun eigen brandspuit waren kwijtgeraakt en nu slechts 
waren uitgerust met emmers water en takken, was het vechten 
tegen de bierkaai. 
Driftige pogingen om de Astense brandweercommandant A. Strik 
telefonisch te alarmeren mislukte aanvankelijk omdat diens 
telefoonaansluiting niet bleek te functioneren. Er gingen minstens 
tien kostbare minuten verloren, voordat de Astense brandweer in 
staat van paraatheid kon worden gebracht. 
Rond 13.00 uur werd burgemeester Ploegmakers van de brand op 
de hoogte gesteld. Hij repte zich naar de brandweerkazerne, waar 
hij weliswaar een nagenoeg voltallig brandweerkorps aantrof, 
echter zonder chauffeurs. Weer gingen kostbare minuten verloren. 
Uiteindelijk konden de brandweerlieden om 13.20 uur 
daad werkelij k uitrukken. 
Om vijf voor half twee waren zij op de plaats van de ramp. Het 
vuur dat al drie kwartier gulzig om zich heen greep, had de elf 
boerderijen toen al te pakken. Door relatief veel bluscapaciteit in 
te zetten op de boerderijen van J. Leenders en A. van Heugten wist 
de brandweer te voorkomen dat de brand in de Antoniusstraat 
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verder oversloeg op de boerderij van H. Haasen. Ook wist zij het 
woonhuis van A. van Heugten te redden. Was de strijd aan dit front 
verloren dan hadden nog veel meer boerderijen aan de 
Antoniusstraat gevaar gelopen. 
Voor de getroffen gezinnen was de catastrofe totaal. Zij verloren 
niet alleen hun bedrijf en woonhuis, maar ook het grootste deel van 
hun huisraad, landbouwgereedschappen en machines, wagens en 
karren. Bovendien verloren allen hun voorraden veevoer en hun 
wintervoorraad turf. Hoe groot de ramp ook was, er deden zich 
geen persoonlijke ongelukken voor. Wel raakten twee 
brandweerlieden licht gewond. 
De getroffen gezinnen konden de eerste dagen na de ramp. bij 
familie worden ondergebracht maar dat was een noodoplossmg. 
Voor burgemeester Ploegmakers reden om een toevallig 
aangeschafte legerbarak aan te bieden als noodwoonruim~e voor 
drie gezinnen. Teneinde snel voor vervangende woonrUImte te 
kunnen zorgen, opende de gemeente onderhandelingen met het 
Streekbureau Deurne van de Wederopbouw en het Bureau 
Eindhoven van de Wederopbouw Boerderijen. De Technische 
Dienst van de gemeente kreeg opdracht om vier panden versneld 
onder dak te brengen. 
In de brief aan de Commissaris van de Koningin signaleerde 
Ploegmakers dat de meeste getroffen gezinnen waren verzekerd bij 
'een niet-solide instelling', zodat er zelfs voor het creëren van de 
'meest primitieve voorzieningen' een grote behoefte was aan 'veel, 
heel veel geldmiddelen'. 

Hulpacties en organisatie; 
De noodhulp kwam op voorbeeldige wijze tot stand. Nog op de 
rampdag zelf, begon onder leiding van G. Remery een inzameling .. 
Daags daarna al vergezelden de Helmondse voorzitter van Brabants 
Volksherstel, mr. F. J. van Thiel, en de heren Hendriks en van der 
Winden (Nederlandse Rode Kruis) een transport hulpgoederen van 
het Rode Kruis naar Asten. De gemeente Asten werd het centrale 
verdeelpunt van alle hulpgoederen, die elders in het land werden 
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ingezameld voor de getroffenen van diverse grote branden in 
Brabant. Die vrijdag vestigde radio spreker pater Henri de Greeve 
de aandacht van de Nederlandse bevolking op de brand in Heusden 
en de overige branden in de provincie. Het Provinciaal 
Opbouworgaan Brabants Volksherstel begon een hulpactie en 
stelde daarvoor gironummer 162898 open. 

Hoog bezoek in Heusden. 
's Maandags kwam de Commissaris van de koningin prof. J. de 
Quay naar Heusden om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van 
de omvang van de ramp. 
Vanuit Den Haag aLTi veerde die dag een tweede zending 
hulpgoederen afkomstig van de Maria-congregaties van Den Haag 
en Rotterdam. Om te voorkomen dat de hulpverlening in het 
honderd zou lopen, vond 's maandags ook crisisoverleg plaats 
tussen de verschillende hulpverleningsinstanties en de coördinator 
van het eerste uur de heer Remery. 
Bij zoveel bereidwilligheid stroomde in de eerste dagen na de grote 
brand vele giften binnen. 's Zondags leverde een collecte in de 
kerken van Asten en Heusden 960 gulden op. 
Mgr. Mutsaerts, bisschop in den Bosch, schonk al 10.000 gulden 
en per giro kwamen in vijf dagen zo'n 12.000 gulden binnen. 
De Mariacongregaties van Nederland kwamen met een vracht 
geëmailleerd huishoudelijk goed. Heusden zelf liet zich ook niet 
onbetuigd. Een huis-aan-huis collecte van Kajotters en R.K. Jonge 
Boeren in Heusden bracht 's maandags 770 gulden op. 
Daarnaast stonden de boeren van Heusden 60.000 turven af ter 
vervanging van de verbrande wintervoorraad brandstoffen. Ook 
werden landbouwwerktuigen ingezameld. "Het moet gezegd 
worden, dat de eigen liefdadigheid en behulpzaamheid niet onder 
doet voor het werk van gemeentelijke, provinciale en landelijke 
instanties," schreef het Peelbelang waarderend. 
Toch bleven in Heusden de littekens van de grote brand van 1947 
nog lang zichtbaar. In de Antoniusstraat en het Hoekske werden 
statige nieuwe boerderijen gebouwd. 
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"Maar de noodwoningen die daarnaast waren verrezen, zouden 
nog tientallen jaren blijven staan, het merendeel werd pas diep in 
de jaren tachtig afgebroken" volgens Piet Snijders 
Op vele plaatsen in Brabant braken er tegelijk grote branden uit in 
dat bijzonder droge jaar 1947. Daarbij gingen ook in Someren en in 
Lierop meerdere boerderijen in vlammen op Deze werden ook 
door de hulpverlening niet vergeten. 
Eerder waren er ook grote branden geweest waarbij meerdere 
bedrijven betrokken waren. In 1946 brandden in de Behelp drie 
boerderijen af, waarvan er een als ruïne nog vele jaren als een 
vervelende herinnering in de Behelp bleef liggen. 

Uit nog oudere archieven blijkt dat er in het Hoekske in 1765 ook 
al eens zes panden bij een stevige brand betrokken waren. Het 
waren nagenoeg dezelfde panden als die in 1947 getroffen werden. 
Fataler nog was de brand in 1777 op de Voorste Heusden waarbij 
drie kinderen omkwamen. Het zijn kOlte zakelijk vermeldingen, uit 
oud R.A. 164 fol. 54vo 

Vreselijke branden op Heusden. 
Taxatie van de afgebrande goederen te Heusden. 
Brand - maandag, 8 uur, 9-9-1765. 
Een klein huiske, nr. 32 c. 
Eigenaar/ bewoner: Daandel Coolen, hier is de brand ontstaan, men 
denkt in de schoorsteen. Daaraan een kleine stal of neere - naast de 
twee volgende afgebrande huizen. Geheel afgebrand,. 
Waarde: f 80,-. 
Huis, stal, schuur en de helft van een turfschop, nr. 32. 
Bewoner: Jan Daandel Coolen, langs het vorig huisje en Jan 
Willem Lomans. -Eigenaar: Daandel Cool en Waarde: f 200,-. 
Huis, stal en schuur, nr. 31. 

Eigenaar bewoner: Dirk Martens. langs 1 en 2. Daandel Coolen, 
Waarde: f 200,-. 
Huis, schuur, stal en schop, nr. 29. 
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Eigenaar: Daandel Coolen, Bewoner: Pieter Willem Slaats. langs 
Dirk Martens en Peter Canters Waarde: f 220,-
Huis, schuur, stal en twee schoppen, nr. 28. 
Eigenaar/ bewoner: Peter Canters, langs Daandel Coolen en de 
straat Waarde: f 300,-. 
Huis, schuur en schop, stal, nr. 30.aan de overzijde van de straat, 
tegenover de andere. Eigenaar! bewoner: Mattijs Slaats Waarde: f 
180,-
.De taxatie is gedaan ingevolge de publicatie - d.d. 15-1-1765 van 
haar Ho. Mo. 
Als de huizen binnen twee jaar opgebouwd zijn als in de vorige 
staat dan zullen de eigenaren de effecten van deze publicatie 
genieten. 
De goederen zijn in zeer korte tijd afgebrand "mits de extra 
ordinaire droogte" met veel hooi, stro en turf daarin. 

Vreselijke brand op Heusden in 1777 
Daarbij drie dodelijke slachtoffers. Uit Asten RA 164 fol. 140vo 
11-08-1777 . 
Taxatie van huis en stallen, gestaan hebbende op de voorste 
Heusden en op zaterdag 9 aug 's morgens om 5 à 6 uur "seer 
schielijk" afgebrand. Eigenaar: Willem Daandel Coolen. Het huis 
is in zijn geheel afgebrand. Hierbij zijn verbrand en om het leven 
gekomen: drie kinderen m.n. Jenneke 7 jaar, Pieter 5 jaar, en Goort 
2 jaar, deze zijn door de blusser eruit gehaald. Nog zijn vier 
melkbeesten en één jong beest verbrand. Waarde van het 
afgebrande huis f 400,-. 

Piet Aarts, Heusden. 
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OP HISTORISCHE GROND 

Deel 2 

Dat de plek waar de gemeente Asten haar gemeentehuis heeft 
uitgebreid intensief bewoond is geweest, bewijst de omvang van de 
"rommel" die in de grond zat: scherven, leisteen, pijpfragmenten 
en slachtafval. 
Hier volgt een opsomming van een deel van het gevonden 
materiaal : scherven afkomstig uit de boomstamput, de bovenkant 
van een kan uit 1350 en heel interessant, een fragment van een 
zogenaamde vetvanger. 
Een vetvanger, in de middeleeuwen algemeen in gebruik, werd 
onder het braadspit gezet om het afdruipvocht te verzamelen. 
Fragmenten van een zogeheten Langerwehe-aardewerk, oor en 
randfragmenten uit circa 1450, een groot aantal 15

e
eeuwse 

scherven van kruikjes van Raeren-aardewerk. Raeren was een 
Duits pottenbakkerscentrum en veel van de daar geproduceerde 
goederen werden tot in de verre omgeving afgezet. Aan de hand 
van deze scherven mogen we concluderen dat de oud-Asten aren 
ook als afnemers van dit aardewerk te boek stonden. 
Een kanonskogel uit de eerste helft van de 15e eeuw bewijst dat 
men in Asten ook niet verstoken is geweest van vroeger 
oorlogsgeweld. 
Voetjes van schaaltjes uit 1400, met hun typerende versieringen, 
een aardewerk vergiet uit 1600, rand en buikfragmenten van een 
Aardenburg-voorraadpot, een hengsel uit ca 1600 die werd gebruikt 
om aardewerkpotten boven open vuur te hangen. Een afbeelding 
van een pelikaan met jongen, op een stempel van wat een chique 
kannetje uit 1600 moet zijn geweest, een deel van een uit 1650 
daterende fruitschaal. 
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Ook enkele roestige ijzeren voorwerpen. De Brabantse bodem is 
niet geschikt voor het conserveren van ijzer, maar soms zijn de 
omstandigheden zodanig dat er toch iets bewaard blijft zoals onder 
andere hang- en sluitwerk, gereedschap, haard- en eetgerei. 
Veel buitenstaanders menen dat archeologie een vorm van 
schatgraven is, maar dat loopt wel los. 
De vroegere bewoners van deze contreien waren niet rijk en 
sprongen zuinig om met hun kostbaarheden. Kapot servies 
gooiden ze weg, geld hielden ze zorgvuldig in hun beurs. Dat bleek 
wel bij deze opgraving: scherven in overvloed, maar welgeteld 
slechts twéé muntstukjes. Een ervan, een duit van 1760 uit 
Overijssel met het opschrift 'vigilate et orate', waakt en bidt. 
Verder een majolicascherfje, een apothekersflesje, glazen, 
jeneverkruiken en zelfs een origineel Astens flesje bier, compleet 
met inhoud. 
De archeologische werkgroep die het onderzoek op het terrein van 
het Astense gemeentehuis heeft uitgevoerd, is een onderdeel van 
heemkundekring "De Vonder" Asten-Someren. 
De gevonden materialen zijn in het bezit van onze vereniging. 

Gegevens komen uit de folder uitgegeven n.a.v. de 
tentoonstelling in 1988 door Johan Otten. 

Asten, Jac JÖris. 
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Agenda 2003 

12 en 13 juli Nederlandse Vestingstedendagen te Bergen op 
Zoom. 

Tot 13 juli Jubileumtentoonstelling "'n Kijk op Heemkunde" 
Tentoonstelling van heemkundekring H.N. 
Ouwerling Info Heemhuis Stationsstraat 73, 

5751HC Deurne 0493-320709 
7 augustus Brabantse heemdagen 

Den Bosch. Lezing stadswandeling en workshop 
volkskunde. Info Brabants Heem, 
J.v.Heeswijk, 0495-591457, 
Th.v.d.Heuvel,073-5514883, 
F.Teunis, 0497-515188. 

8 augustus Brabantse heemdagen 
Boxtel fietstocht Info zie boven 

13 en 14 september Open monumentendag "Boerenbouw " 
www.openmonumentendag.nl 

24 september Bijzondere ambachten in Deurne 
Heemkundekring H.N.Ouwerling Deurne 0493 
320709. Plaats nog onbekend 

27 september Congres: Het notariaat in de Kempen 
Congres van het Centrum voor de Studie van 
Land en Volk in de Kempen. 

Brabants Heem Plaats: voormalige pastorie Essen 
Info Jan Sporenberg 040 2432693 

Tot 28 september Tentoonstelling "voor tempel en kroeg" 
Romeins geld uit de keizertijd 
Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet 
Rapenburg 28 Leiden Info Tel 071-5160990 
www.@penningkabinet.nl 

11 oktober (onder voorbehoud) Studiedag: Wonen en werken op 
de Brabantse boerderij. Info M. v.d.Moolenbroek 
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16 november Archeologische studiedag over deductie van baksteen 
Brabants Heem Tilburg Boerke Mutsears ' 
Brabants Heem C Gilhaus 0736561303 

27 november Verhalen over de Peel door Theo Janssen 
De Vergulde Helm, Stationsstraat 76 Deurne 
Info Heemkundekring H.N.Ouwerling Deurne 

Tot 31 december Vele activiteiten in kader van 
"150 jaar Van Gogh in Brabant" o.a.: 
Zundert: Fietstochten en bloemencorso Etten Leur: 
Vincent van Gogh wonen en tekenen in Etten 
Expositie over leven en werk van van Gogh in Nuenen. 
Info www.vangoghinbrabant.nl 
Brabants bureau voor Toerisme 013-5443209 

Foto: Hein van Bakel/Deurne 
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MGR HENRICUS DEN DUBBELDEN. 

Henricus den Dubbelden werd op 14 december 1769 geboren in 
Asten, vooraan lil de naar hem genoemde Mgr den 
Du bbeldenstraat.. 

Wapen Vdll mgr. den Dubbelden ("Blijf bij ons, Heer "). 

Op14 juni 1794 te Brussel, werd hij door nuntius Brancardo, 
priester gewijd. In 1795 werd hij servitor , bediener van een 
parochie te Vlierden en in maart 1795 assistent te Aalst. 
Een jaar later werd Den Dubbelden kapelaan van de 
St.Jacobsparochie te "s-Hertogenbosch om vervolgens in 1800 als 
deservitor in Gemert te komen waar hij in 1805 tot pastoor werd 
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benoemd. Hier werd hij de eerste seculiere (niet aan een Orde 
gebonden) pastoor nadat in Gemert vele eeuwen lang priesters van 
de Duitse Orde tot pastoor waren benoemd. In 1810 volgde de 
aanstelling tot deken van het dekenaat Helmond. 
In september sloot Koning Willem 1 een concordaat met de H. 
Stoel onder Paus Leo XII (1823-1829) , dat voorzag in de 
oprichting van twee Noord-Nederlandse bisdommen: 
's-Hertogenbosch voor de provincies Noord--Brabant, Zeeland en 
Gelderland en Amsterdam voor de overige gewesten .. Ondanks alle 
onderhandelingen bleef dit concordaat nagenoeg onuitgevoerd. 
Omdat na het overlijden van vicaris Antonius van Alphen op 1 mei 
1831 het concordaat nog niet van de baan was en daarmee de 
vorming van een eventueel bisdom 's-Hertogenbosch, nog steeds 
reëel was, benoemde Paus Gregorius XVI op 5 juni 1831 Henricus 
Den Dubbelden tot apostolisch vicaris "ad interim ". Normaal 
duiden die laatste woorden op een korte tijd maar voor Den 
Dubbelden werden het meer dan tien jaren! 
In 1834 werd de combinatie vicariaatpastoraat hem te veel van het 
goede en vestigde Den Dubbelden zich op la september 1834 op 
huize "Ruwenberg" te St.Michielsgestel. Tot zijn secretaris 
benoemde hij Gerardus Petrus Wilmer, hoogleraar te "Herlaer". 
Den Dubbelden bestuurde zijn vicariaat met vaste hand. In zijn 
vastenbrieven toonde hij zich voortdurend bezorgd voor de goede 
zeden en het behoud van goede morele opvattingen, wat zeer 
begrijpelijk was. 
Door de afscheiding van België in 1830 , lagen er tot 1839, veelal 
niet-katholieke militairen in groten getale in Brabant ingekwartierd. 
Deze oorlogstoestand eindigde in 1839 toen het eindverdrag door 
België aanvaard werd. In de "kronijk" van de gemeentesecretaris 
van Heeze, Leende en Someren, Hendrik Godefridus van Moorsel, 
lezen we het volgende over die periode. 
"Op 17 jun ij 1834 had men te Heeze, verwachtende Zijn Hoog 
Eerw. de Heere Vicarius van het voormalig bisdom van 's-Bosch 
(zijnde Mgr. Hendrikus den Dubbelden) om op den 18 junij te 
komen vormen, eerebogen gesteld en denne boomties door de 
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straten geplant, kronen gehangen, welken allen des nachts - zoo 
men vertrouwd - door de schutters van de r en 3e Komp. 
Geldersche schutterij alhier in cantonnement liggende geheel 
omgehaald, ter neder geworpen, uitgerukt en vernield zijn, en bij 
den Burgemeester de glazen ingeslagen, het welk alles zonder 
gevolg is gebleven; de commandant van deze troep lag op het 
kasteel bij den Baron van Tuyll in kwartier. 
Op 18 junij zijn in de Nieuwe kerk door Zijn Hoog Eerw. den 
Heere Vicarius van Den Bos Hendrikus den Dubbelden circa 1400 
personen gevormd, zoo van Heeze en Leende, als van Maarheeze 
en Soerendonk". 
Door het toedienen van het vormsel, waartoe hij speciale 
volmachten had gekregen van paus Gregorius XVI, kwam Den 
Dubbelden met veel mensen in contact. 

N-.?nricus '1r:n f)vbiJ€ldltn, bi!j~ctJOP \,.':1n E.mnU5 I.PI., û;JOsta
!i.,(:h 'y/t"<fftS van 's·; letl~t:f]1J(),-jclJ ( 10J J./ b:Jl}. 

Samen met president van de Ven van het seminarie te Herlaer 
trachtte hij door het invoeren van een jaarlijkse retraite en 
maandelijkse recollectie het geestelijk leven van de priesters te 
bevorderen en tenslotte kwam in de dertiger jaren de belangrijkste 
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bijdrage van Den Dubbelden aan zijn vicariaat tot stand: De bouw 
van het groot seminarie te Haaren, dat in 1839 zijn pOOIten zou 
openen. In de verlaten gebouwen te Herlaer vestigde zich toen het 
Instituut voor Doven, dat in 1828 in Gemert ,de voormalige parochie 
van Den Dubbelden, was begonnen en tot 1910 in Herlaer gevestigd 
zou blijven. In 1842 werd hij benoemd tot bisschop met de titel van 
"Emmaus". Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 
heeft hij niet meer mee mogen maken, op 13 oktober 1851 overleed 
Den Dubbelden in St Michielsgestel Hij werd aanvankelijk 
begraven op het parochiekerkhof aldaar maar is later overgebracht 
naar de bisschoppelijke grafkelder te "s-Hertogenbosch. 

Laten we even kijken naar de voorouders van den Dubbelden. 
Quintinus den Dubbelden, ook genoemd de Dobbele, weduwnaar 
van Elisabet van Buul , komende van Zoeterwoude en wonende te 
Someren , hertrouwt op 11 oktober 1716 voor de schepenen van 
Asten met Maria Clemens uit Loon op Zand .Uit dit huwelijk 
worden drie kinderen geboren. 
De eerste dochter ,Anna Catharina den Dubbelden, wordt geboren 
12 juli 1717 en gedoopt te Someren. Doopgetuigen zijn o.a 
Catharina van Beul, waarschijnlijk de schoonzuster van Quintinus .. 
Op 2 maart 1719 wordt zoon Ferdinandus den Dubbelden geboren 
en gedoopt te Someren. 
Op 22 december 1720 overlijdt mr. Quintinus den Dubbelden en 

na zijn dood wordt op 23 april 1721 nog een dochter geboren, 
Catharina Elisabet. 
De weduwe Maria Clemens hertrouwt voor de schepenen van 
Asten op 17 september 1721 met Hendrik Halbersmit geboren te 
Winterberg in Sauerland. Duitsland. Hendrik is mr. Chirurgijn te 
Asten. 
Ferdinandus den Dubbelden krijgt dan nog vier half zussen nl 
Maria, Asten 15 december 1722, Anna Geertruda, Asten 26 
februari 1724, Anna Maria, Asten 27 augustus 1725 en Johanna, 
Asten 20 februari 1728 .Maria Clemens Halbersmit overlijd op 04-
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06-1767 . In het testament, opgemaakt bij haar ziekte op 08-05-
1767, worden vijf kinderen vernoemd: 
Ferdinandus den Dubbelden treedt in de voetsporen van zijn 
stiefvader en wordt chirurgijn. 
Dit valt op te maken uit een verslag van de Drossaard Antoni La 
Forme te Deurne. 

"Compareerde Ferdinandus den Dubbelen mr chirurgijn alhier ter 
requisitie (onderzoek) van de heer Antoru La Forme drossard der 
heerlijkheid Deurne.Hij heeft op 9 december 1.1. met zijn vader mr. 
Hendrik Halbersn1Ït ten huijse van de weduwe Antoni van den 
MOitel, mulderin te Deurne, aldaar bevonden Mattijs Knaapen die 
aldaar van de molen was gevallen. 
Waarvan verscheijde wonden fractuure en quetsuure bekoome had 
en op den IOe deser is voornoemde Mattijs Knaapen op raad en ter 
presentie van doctor Beels te Helmond, door hem en chirurgijn 
Halbersmit voorschreve met bijwesen van den chirurgijn Grunsven 
gepropo-neert geworden, van welke wonden en fractuure de 
voornoemde Mattijs Knaapen buiten kennis is gebleven en is 
denselve van die fractuure breeken van sleutelbeen en andere 
quetsuure op den 13e deser koomen te overlijde. J 6-J 2-J 77 J was 
getijckent F. den Dubbelden. 

Hij trouwt op 19 -10 -1760 te Bakel-Milheeze met Henrica 
Verhoeven geboren 13-06-1727 getuigen bij dit huwelijk zijn 
Adrianus van de Mortel en Allegona van Houdt. Uit dit huwelijk 
wordt op 14 december 1769 Hendricus Den Dubbelden geboren. 
Of er nog broers of zusters zijn is mij onbekend. Wel wordt in 
Asten geboren ene Quintinus Kivits met als moeder Jacoba Den 
Dubbelden. Op 4 december 1775 is Ferdinandus nog chirurgijn in 
Asten, hij visiteert dan ten huize van Andries Walraven in de 
Steege een dood kind van 6 jaar oud dat in een waterkuil bij het 
huis is verdronken. Waar de fan1ilie Den Dubbelden gebleven is 
n1ij onbekend. 
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In het Peelbelang van 11 maart 1950 werd door Dr. P.e. de 
Brouwer een artikel gewijd aan Mgr. Den Dubbelden dat eindigde 
met de veelbetekenende woorden "Het is de plicht van Asten deze 
grote in aandenken te houden !! 
Hier volgt de opmerking van de redactie. 
Het naburige Gemert eerde zijn vroegere pastoor-deken H.den 
Dubbelden door een straat naar hem te noemen. Zou Asten de 
naam van zijn grote zoon niet op een zelfde wijze voor het 
nageslacht kunnen vastleggen? Het aanhangige uitbreidingsplan, 
waarop verschillende flinke nieuwe straten geprojecteerd zijn, bie?t 
hiertoe reeds een mooie gelegenheid. Door de inzet van de redactIe 
en de heren Berkers en rector Allard heeft Asten zijn Mgr. Den 
Dubbeldenstraat, hiervoor heeft prins Hendrik moeten wijken. 

J.JÖris. 

Bronnen: Kronijk van Heeze. P.Dominicus de Jong. a.CR. 
a.A.A. Asten en Someren 
Peelbelang. J 1 maart 1950. 

Zij maakten Brabant katholiek deel 2.DrJ.Peijnenburg Pr. 

HEEMKUNDE? 

Een van de activiteiten die vooral in het najaar en in de winter tot 
ontplooiing komen is toneel. Nu kennen we in Someren ook 
uiteraard het openluchttoneel van de Speledonckers in de zomer, 
maar de winter is toch hét toneelseizoen. 
Dus dan heb ik weer een mogelijkheid om mijn vrije tijd in te 
vullen. En omdat er in die periode ook een bijeenkomst van de 
redactie van De Vonder viel, kwam bij mij de heemkundevraag 
weer om de hoek kijken .. Hoe is de relatie toneel en heemkunde? 
Nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk geen idee heb. Mijn 
eerste kennismaking met toneel is ergens rond 1953 geweest. Ik 
kan me nog herinneren hoe ik als achtjarige bij ons mam achter op 
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de fiets vanuit Lierop naar Someren kwam, waar een zandpad van 
de harde weg door een wei naar een bos liep. 
Er waren heel veel vlaggen langs dit pad. Wat er toen gespeeld of 
gebracht is kan ik me niet meer herinneren, maar dat fleurige 
zandpad naar, wat later De Donck zou gaan heten, staat mij nog 
helder voor de geest. 

Een paar jaren later, toen we naar Someren verhuisd waren, mocht ik 
's avonds eens mee naar een revue in het parochiehuis. Ik moest wel 
speciaal toestemming aan pa vragen want het zou laat worden. Het 
was een revue, volgens mij opgevoerd door de jonge middenstand. 
De schoenmakers Toon Rooymans en Theo Vinken deden hieraan 
mee, dacht ik. Ik weet nog dat er veel gelachen werd en dat één scène 
zich op zonnige oorden afspeelde. Ik vond het toen heel mooi en het 
Zuid-Afrikaanse "Suikerbos ik wil oe heb" hebben we nog lang 
gezongen. Mijn eerste stappen op toneel werden rond 1958 gezet 
toen ik op de laatste klas van de lagere school door meester Eysbouts 
toenmalig hoofd van de Lambertusschool, uitverkoren werd om de 
koning te spelen. 
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Het mocht wat kosten want we gingen met de taxi van Willem van 
Lierop speciaal naar Helmond om kleding te passen en tijdens de 
uitvoering kregen we echte taart te eten .. . Het stuk werd opgevoerd 
in de aula van de splinternieuwe meisjesschool en pastoor van de 
Heuvel was prominent aanwezig. Ik weet niet meer of het ter 
gelegenheid van de opening van de school was of vanwege een 
jubileum van de pastoor. 

Het daarop volgend jaar zat ik op de ULO en kreeg van meester 
van de Linden de rol van jawel, de koning toegewezen. Van dat 
stuk is me verder niks meer bijgebleven Natuurlijk werd er al veel 
eerder toneelgespeeld. Vele verenigingen hadden binnen hun eigen 
gelederen een toneelgroep. Zo is Crescendo in 1945 voortgekomen 
uit het St. Jorisgilde en vond het eerste openluchtspel in Someren 
in 1951 plaats. Gelukkig gaat het redelijk goed met ons 
amateurtoneel in Someren. De clubs hebben voldoende leden en de 
zalen komen aardig vol, dat is fijn spelen .. En zolang de hersenen 
nog bereid zijn om tekst op te slaan en die, wat zéér belangrijk 
is, wanneer nodig weer beschikbaar stelt, zal ik aan toneel nog 
steeds mijn meeste vrije tijd blijven besteden .. 
Herman Tesselaar. 
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TRADITIONELE BOERDERIJEN IN 
NOORD-BRABANT. 

Boekennieuws 

De traditionele boerderij neemt in onze gebouwde omgeving een 
heel bijzondere plaats in. De vorm ervan werd niet bepaald door 
een bouwmeester, maar door eeuwenoude tradities van constructie 
en materiaaltoepassing, bedrijfsvoering en bewoning, overgeleverd 
door ambachtslieden die een boerderij bouwden en boeren die erin 
werkten. Tegenwoordig zijn vorm en functie van de traditionele 
boerderij uit de tijd geraakt. Een boerderij die zijn oorspronkelijke 
functie nog bezit en waarin een boer en boerin wonen is al een 
grote bezienswaardigheid. 
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Dit boek probeert de lezer, met gebruikmaking van de nieuwste 
inzichten, meer kennis en inzicht te verschaffen in de 
achtergronden van de traditionele boerderijen in Noord-Brabant, de 
boerderijen worden in bouwkundig opzicht, als bedrijf en als 
woning, vanaf de prehistorie in hun dynamische ontwikkeling 
gevolgd. 
Ruime aandacht wordt ook besteed aan het zoeken van een 
synthese voor de oude vorm en het moderne gebruik. Bovendien 
wordt de Noord-Brabantse traditionele boerderij in een Nederlands 
kader geplaatst. De auteur dr. Ing. J.A. Hendrikx geldt als autoriteit 
op het gebied van traditionele Brabantse boerderijen, hij is 
voorzitter van de Monumentencommissie in "s-Hertogenbosch. 
Mede in het kader van '2003-jaar van de boerderij' verscheen dit 
boek, geheel herzien en uitgebreid, in fuIl colour. Prijs € 45-, 
ISBN 90665739 J 0 

Hendrik Ouwerling 
De onvoltooide biografie door Jac.Heeren. 

Onder redactie van Jos Gommans en Pieter KooIen. 

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan verzorgt 
Heemkundekring H.N. Ouwerling de publicatie van de onvoltooide 
biografie van zijn naamgever. 
Het boek wordt slechts eenmalig en in een beperkte oplage 
uitgegeven. Het boek telt ruim 270 bladzijden en bevat uniek 
fotomateriaal. De prijs bedraagt na 14 juni € 20,-
Het boek kan contant worden betaald of door overmaking op 
rek.nr. 1290.02948, onder vermelding van "Boek Ouwerling" 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij: 
Pieter KooIen, tel. 311385 en bij Sjaak Obers, tel. 313094. 
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OVERIG ARCHEOLOGISCH NIEUWS. 

Belvedère -subsidie voor Kasteel van Asten. 

Het kasteel van Asten kent een bijzondere concentratie van cultuur 
en historische waarden, die voortkomen uit de lange geschiedenis 
van de Heerlijkheid Asten. Sinds haar oprichting in 1984, heeft de 
"Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten" zich ingezet voor de 
consolidatie van de kasteelruïne , waarvan de oudste fundamenten 
uit de 15e eeuw dateren. 
Onlangs heeft de stichting een Belvedèresubsidie ontvangen voor 
haar Masterplan KasteeIlandschap Asten. Dit plan richt zich op de 
voortgaande consolidatie van de kasteelruïne en de bijbehorende 
kasteelboerderij en daarnaast nadrukkelijk op het behoud en de 
ontwikkeling van de cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteit van 
het kasteel en het omliggende landschap. 
Dat zou kunnen door de aanleg van fietspaden, recreatieve en 
educatieve voorzieningen, nieuwe natuur en landschapeigen 
bouwelementen als schuren en bruggen. 
Met de subsidietoekenning van € 20.000 zal het komend jaar 
uitvoerig natuur en cultuurhistorisch onderzoek worden gedaan 
naar het oude kasteellandschap, vooral met het oog op verdere 
planvorming en planontwikkeling. 
Door naast de kasteelruïne ook het landgoed en de omliggende 
landschap in de consolidatie te betrekken wordt de doelstelling 
van de Stichting verbreed. 

Ria Berkvens. 
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'T LAND VAN RAVENSTEIN. 
Inleiding tot onze kleine excursie in september 

In de reeks Brabantse vestingsteden aan de Maas, Cuyck, Grave, 
Ravenstein, Megen, Bokhoven, Heusden, Geertruidenberg, 
Willemstad, is Ravenstein zeker niet de grootste, maar toch uniek 
vanwege de lange status als soevereine staat binnen de 
Nederlanden. Gelegen tussen de machtige Hertogdommen van 
Gelre en Brabant vormde het kleine Land van Ravenstein een 
soort buffer. Deze zelfstandige status was te danken aan het feit dat 
Duitse vorsten regeerden over dit ministaatje. De Duitse invloed is 
nog op tal van plaatsen terug te vinden in het stadje en wel het 
meest nadrukkelijk door de St Luciakerk, die met haar barokke 
verschijning volledig afwijkt van onze Nederlandse traditionele 
bouw. Letterlijk "een lot uit de loterij" zo zal blijken. Stoere 
vestingwerken zoals in Heusden treft men hier niet zoveel aan. De 
wallen zijn geslecht in opdracht van de Fransen, maar de 
stervormige grachtengordel is nog volledig intact, compleet met 
twee hoornwerken. In plaats van de hoge omwalling is er nu een 
groene omzoming als prettig contrast met het dicht opeengepakte 
middeleeuwse stadje. Hierdoor heeft Ravenstein een heel eigen 
karakter gekregen. Voor de opmerkzame bezoeker zijn er tal van 
plaatsen waar interessante historische details een heel verhaal 
vertellen. Buiten twee bijzondere kerken, is ook de "Nijverheid", 
de hoogste stellingmolen van Brabant in vol bedrijf te bezichtigen. 
Startend bij het makkelijk vindbare Veerhuis aan de Maas, (met 
ruim voldoende parkeergelegenheid), zult U, via rondelen, 
stadspoorten en legenden deelgenoot worden aan de rijke historie 
van Ravenstein. 

Henk Krutwagen. 
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Notulen van de jaarvergadering van H.K.K. De 
Vonder op 25 februari 2003 te Asten. 

De vergadering werd gehouden in het museumcafé te Asten. 
Aanwezig zijn een 40-talleden. 
De voorzitter mevrouw R. Reynders opent de vergadering, heet 
iedereen welkom 
De notulen worden rondgedeeld en door iedereen goedgekeurd. 
Hierna volgt het jaarverslag van de secretaris, hierin worden 
de diverse activiteiten van het afgelopen jaar gemeld, 
waaronder een aantal lezingen, een geslaagde dagtocht naar 
het Hertogdom Limburg en een kleine excursie naar Gemert en 
omgeving. 
Het financieel jaarverslag wordt grondig uitgelegd door onze 
penningmeester Geert Strijbos en goedgekeurd door de 
kascommissie die dit jaar bestaat uit Ton van Hoek en Piet Strik. 
Complimenten aan onze penningmeester. De nieuwe commissie zal 
bestaan uit Piet Strik en Herman Tesselaar. 
Hierna volgen de verslagen van de di verse werkgroepen te 
beginnen met de groep Archief, met als woordvoerder Wim 
Deenen . Het mag als bekend worden verondersteld dat de 
archieven van deze regio inmiddels zijn verhuisd naar Eindhoven 
en Tilburg. 
De groep, bestaande uit Wim Deenen, Jan Looymans en Piet Strik, 
komt elke dinsdagochtend bijeen om de aanwezige papieren en 
boeken te ordenen en zo nodig in te laten binden door Piet Strik. 
Eveneens wordden de kasten etc aangepast en vernieuwd. 
T. Hikspoors heeft meegewerkt aan het project "2003, jaar van de 
boerderij", alle boerderijen zijn inmiddels geïnventariseerd, hieruit 
is de conclusie getrokken dat Brabant er slecht vanaf komt met het 
bewaren en verbeteren van zijn boerderijen. 
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Gedacht wordt aan een Zwartboek van hoe het wel zal moeten, dit 
zal moeten gebeuren met assistentie van vakbekwame architecten. 
Toch zijn er door tussenkomst van de groep 2 boerderijen In 

Heeze van de ondergang gered. 
Jac Jöris gaat met zijn medewerkers stug door met de groep Oud
Schrift. Deze komt elke woensdagavond in het Heemhuis bijeen 
om o.a. oude burgemeestersboeken te vertalen in hedendaags 
Nederlands. Ook is het dan Open Huis van 8-10 uur. 
Ook is er een nieuwe werkgroep "Redactie De Vonder"opgezet met 
als coördinator Herman Tesselaar. Hij gaat met hulp van Piet Aarts 
en Jac Jöris de inhoud bepalen van het periodiek: De Vonder", 
waarna Adrie Mennen en ondergetekende de eindredactie zullen 
vormen. Het resultaat hebt u in de laatste uitgave van dit boekje 
kunnen zien. Piet v.d.Linden deelt de aanwezige leden mee dat de 
werkgroep Toponiemen is uitgebreid met Hans v.d.Laarschot. Deze 
groep houdt zich bezig met het in kaart brengen van de kadastrale 
gegevens van1832. Het is de bedoeling deze gegevens mettertijd in 
boekvorm uit te geven , deze kunnen dienen tot verder historisch 
onderzoek. 
De voorzitter R. Reynders kondigt nogmaals aan dat zij eind dit 
jaar aftreedt als voorzitter, en vraagt met klem een nieuwe 
voorzitter te benoemen, het liefst een persoon uit Asten. 
De heer Schenkel aars heeft toegestemd om het bestuur te komen 
versterken en na goedkeuring van de aanwezigen heten wij hem 
van harte welkom. De bezorgers worden hartelijk bedankt voor hun 
werkzaamheden. Personen die boeken lenen uit het Heemhuis 
moeten hun naam en toenaam noteren, maar ook de uitleenperiode 
moet worden nagekomen. Als slot van de avond toont de heer Sjef 
Smulders ons zijn film met de titel "De geboorte van een klok" Er 
werd met grote aandacht gekeken en geluisterd. Compliment!! 
Hartelijk dank, Sjef. 
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING 
"DE VONDER" 

ABAB, Witvrouwenbergweg 12, Someren 
Acfis Business centrum, Heuvel 12, Someren 
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten 
AutobedrijfBerkvens. Voorste Heusden 55. Heusden. 
Bakkerij van de Mortel, Floreffestraat 7, Someren 

Bayens Brillen, Speelheuvelstraat 7, Someren. 
G.Berkers, Zonneweg 1, Someren. 
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers Sb, Asten 
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verberne, Molenakkers 5. 
Asten 

Bos Elektrotechnisch Buro, Indumaweg 1, Someren. 
Fysiotherapie L.Tulkens, Beatrixlaan 10, Someren. 
Hurkmans BV, Aannemingsbedrijf, Schoolstraat 30, Someren 
Gianotten Adviesburo, Wilhelminaplein 6a, Someren. 

Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren. 
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten 
Larco Conserven Someren"Industrielaan 10, Someren. 
Leenen BV. Verwarming, Loodgietersbedrijf Half Elfje 4, 
Someren 
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Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren. 
Meeus Assurantiën, Pastelstraat, Someren 
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, Someren. 
E.B.Steyns,Winkelstraat 9, Someren. 

Smits Bouwbedrijf, Dorser 2, Someren 
Veugen Stallenbouw, Nieuwendijk 90, Someren. 
Wareba BV, Trasweg 15, Someren. 
Van de Weerden Kleding BV, Floreffestraat 1, Someren. 
A.C. Wijnen e.o. Speelheuvelstraat 41, Someren 
De Heer en Mevrouw v.d.Zanden,Jan v.d.Diesduncstraat 17, Asten. 
De Heer en Mevrouw de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren. 

Vrienden van de Heemkundekring maken onze 

activiteiten mogelijk! 

Hebt U interesse? Info: G.Strijbosch. tel. 697450 
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