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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 activiteiten: 
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 
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Secretariaat 
Penningmeester 

Leden: 
Leo van de Brand 
Wim Deenen 
DuIf Schenkelaars 
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Belangrijke wisseling in bestuur H.K.K. "de 
Vonder". 

Op woensdag 12 november j.l. had in Dienstencentrum De Bijaard 
in Asten een bijzondere ingelaste Algemene Ledenvergadering 
plaats. 
Vooraf was aangegeven dat aftredend waren Ria Reynders 
voorzitter, Thea van Diepenbeek secretariaat en Jac Jöris 
bestuurslid. 
In plaats daarvan werd voorgesteld 3 nieuwe leden te kiezen, 
namelijk Jan Heyligers uit Asten (toekomstig voorzitter), Jos 
Gommans uit Asten-Heusden vice-voorzitter en Thieu 
Verdonschot secretariaat. 
Tijdens de vergadering legde de voorzitter Ria Reynders uit dat het 
zoeken en vinden van geschikte kandidaten lange tijd in beslag 
heeft genomen. 
Op verzoek vertellen daarna Jan Heyligers, Jos Gommans en Thieu 
Verdonschot o.a. uit welke arbeidswereld ze komen en waarom zij 
deze functies willen aanvaarden. 
Op voorstel van de voorzitter werden de drie kandidaten door de 
ledenvergadering in één keer benoemd en vervolgens van 
verschillende zijden met hun benoeming gefeliciteerd. 

In de volgende uitgave van ons blad komen wij er uitgebreid op 
terug. 
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WERKGROEPEN: 

Archivariaat: Wim Deenen, Frans van Duppen, Theo Hikspoors, 
Jan Looymans, Piet Strik, Thieu Verdonschot. 

Bijeenkomst: Elke d,insdagochtend. 

Huismeester: Piet V.d. Linden. 

Lezingen en excursies: Ria Reynders en C. Verhagen. 

Monumenten: C.Verhagen. Tel.493063. 

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

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

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

Tuinonderhoud: C. v.d.Kerkhof. 

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

Toponiemen (veldnamen) : Ad Smulders , Fien van Triet, Frans 
Martens, Jos 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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EEN INHEEMS-ROMEINS HUIS IN 
SOMEREN. 

Tussen 24 februari en 7 maart 2003 heeft het Archeologisch 
Instituut van de Vrije Universiteit een bescheiden proefsleuven
onderzoek uitgevoerd in Someren. 
Menigeen zal zich de vele opgravingen nog wel herinneren die 
gedurende de jaren negentig aan de oostzijde van dit dorp hebben 
plaatsgevonden en er misschien ook aan hebben deelgenomen. 
Het onderzoek waar dit stukje over gaat vond echter plaats op een 
terrein aan de andere kant van het dorp, vlakbij het beekdal van de 
kleine Aa, waar nog vrij weinig over bekend is. 
Hoewel los van der Weerden tijdens veldverkenningen veel 
archeologische vindplaatsen op de westelijke dekzandrug ontdekt 
heeft, is hier, op enkele bescheiden waarnemingen in het tachtiger 
jarenplan Ooievaarsrijt na, eigenlijk nauwelijks archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. 
De oostelijke zijne van Someren is vanaf de jaren negentig als 
"groeigebied" aangemerkt en heeft sindsdien grote ontwikkelingen 
ondergaan. 
In Waterdael verrees naast een woonwijk ook een bedrijventerrein 
en op Kievietsakkers is nu grootschalige glastuinbouw te vinden. 

EEN BEGRAAFPLAATS AAN DE LOOVEBAAN. 

Aan de westelijke randweg van Someren, de "Loovebaan" , bevindt 
zich sinds ongeveer 1980 een geheel ingerichte begraafplaats. 
Met "ingericht" wordt de aanwezigheid van bomen en paden 
bedoeld en niet die van overleden mensen, want na oplevering 
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bleek de begraafplaats nog niet lil gebruik genomen te hoeven 
worden. 
Niet omdat Someren zo'n gezonde gemeente is maar dit had vooral 
te maken, zo heb ik mij laten vertellen, met het feit dat in de jaren 
tachtig cremeren sinds de Romeinse tijd weer in de mode kwam. 
De gemeente toonde enige vindingrijkheid en verpachtte het terrein 
aan een campingèlub. Binnenkort wordt de begraafplaats echt in 
gebruik genomen, waardoor eventuele archeologische resten in de 
ondergrond verstoord kunnen worden. 
Omdat een archeologisch onderzoek "onnodige" schade aan de 
begraafplaats zou kunnen veroorzaken is het perceel er vlak naast 
onderzocht. Het doel was een beeld te krijgen van de 
archeologische waarde van de begraafplaats. 
Het onderzochte terrein is eigendom van de gemeente en wordt 
verpacht aan een ponyclub. Op enkele afrasteringen en een blokhut 
na was het perceel goed toegankelijk voor archeologisch 
onderzoek. 

HET ONDERZOEK. 

In totaal zijn er vier proefsleuven aan de oostzijde van de 
begraafplaats aangelegd. Twee bevinden zich, in elkaars verlengde, 
zo dicht mogelijk tegen het hek van de begraafplaats aan (werkput 
1 en 3). Parallel aan deze sleuven, met een tussenruimte van 20 
meter, zijn nog twee sleuven gegraven (werkput 2 en 4 ). 
In eerste instantie leek het onderzoek niet veel sporen op te leveren, 
op enkele losse IJzertijd / Romeins ogende sporen, middeleeuwse 
greppels en postmiddeleeuwse spitsporenbanen na, leek het terrein 
vrij steriel te zijn. Wel vonden we in de werkput 3 bij de aanleg en 
tijdens het aanschaven van het vlak, Romeins aardewerk en 
dakpanfragmenten, maar sporen uit deze periode zagen we nog 
niet. Daar kwam verandering in toen een profiel afgestoken werd. 
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EEN INHEEMS / ROMEINSE WATERPUT EN HUIS
PLATTEGROND MET POTSTAL. 

Onder een postmiddeleeuwse spitsporenbaan bleek zich een 
Romeinse waterput schuil te houden. Deze bevond zich voor de 
helft in het vlak, de andere helft lag nog onder de putwand. 

De werkput werd uitgebreid tot aan het hek van de begraafplaats. 
Daarbij kwam niet alleen de waterput geheel vrij te liggen maar 
kwam eveneens een kuil en een halve inheems-Romeinse 
huisplattegrond met een prachtig geconserveerde potstal aan het 
licht. 

Deze lag voor de helft in de werkput maar uitbreiden ging nu echt 
niet meer. 
De potstal was 60 cm, diep en onderin was nog originele stalmest 
te zien. Het aardewerk dat uit de potstal verzameld is, dateert uit de 
periode tussen 150 en 275 na Chr. 
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De waterput kan eveneens in deze periode worden gedateerd. 
De kuil bevatte veel brokken verbrande leem en dakpanfragmenten 
en onderin lag een flink fragment van een standamfoor. Tussen het 
aangetroffen aardewerk zitten ook een aantal vroege 
aardewerktypen, voornamelijk Belgische waar. 
Alhoewel dit aardewerk als "nederzettingsgruis "geïnterpreteerd 
moet worden' suggereert het wel een vroegere aanvang van 
bewoning in de directe omgeving, namelijk ergens in de eerste 
eeuw na Chr. 

CONCLUSIES: 

De centrale vraag "zit het er of zit het er niet"was met deze sporen 
positief beantwoord. Nu is het natuurlijk de grote vraag wat de 
volgende stap zal zijn. Het terrein beschermen zal niet gaan, er 
moeten immers mensen begraven worden. De hele begraafplaats 
alsnog op zijn kop zetten is waarschijnlijk ook geen optie maar hier 
moet de gemeente maar eens over nadenken. Wel zal men bij de 
aanleg van een ontsluitingsweg naar de begraafplaats rekening 
moeten houden met de archeologische waarde van het terrein. 
Bovendien liggen er nu concrete aanwijzingen op tafel dat ook het 
akkergebied aan de (zuid)westkant van Someren een rijk 
bodemarchief bevat waar men rekening mee moet houden bij 
toekomstige ontwikkelingen van dit gebied. 

M.Wesdorp. 
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ASTEN, EEN LEGENDARISCHE 
GEBEURTENIS. 

Asten, 1925. De Tramstraat richting Ommel, na 1937 
Prins Bernhardstraat. 

Het hoge pand, links op de foto is de herberg en horlogerie van P.J. 
van Bussel, daarnaast bakkerij en winkel van Jan van Haandel. 
Daarvoor hadden Toon Maas en Marie Maas-Jansen er hun bazaar, 
genaamd "De Toko". 
In deze "Toko" stond onder andere een mooi fornuis, en daarop 
prijkten heel devoot, heiligen met en zonder kop. 

LIEF EN LEED. 
"Asten." - Veel mensen gaan kijken naar het werk tot aanleg van 
den tram. Deze week zijn alle rails tot Asten gelegd. Binnenkort 

kan men met het stoomros naar Helmond rijden". 
Dit bericht kon men o.a. op de ISe april 1905 lezen in: "Het 
nieuws van de Week" - Helmondsche Courant'. Op 3 mei 1906 
stond in de "Zuid-Willemsvaart" - Nieuwe Helmondsche 
Courant': 
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Asten.- Benoemd is een feestcommissie voor de officiële 
tramopening. 
Op 11 juli 1906 stond in dezelfde Courant: 
Asten. Maandagmorgen had alhier een ongeval plaats, dat boven 
verwachting gelukkig is afgelopen. De landbouwer F. van Rixtel 
had melk afgeleverd bij de firma Bluijssen alhier. Toen hij bij het 
naar huis kèren op het gehucht Vosselen was, werd hij achterop 
gereden door een motorfiets waarvoor het paard schrikte, uit den 
weg vloog en tegen een telegraafpaal terecht kwam. Het gevolg 
hiervan was dat van Rixtel onder de kar geraakte en zich ernstig 
aan het been bezeerde waarvoor de hulp van Dr. Hoijng werd 
ingeroepen. Hoewel men aanvankelijk meende dat het been 
gebroken was, moet de dokter geen beenbreuk hebben 
geconstateerd. Toch heeft van Rixtel heel wat schade, doordat het 
getuig van het paard en de as der kar stuk was en de heele partij 
ondermelk verloren ging. Den motorfietsrijder reed maar door alsof 
er niets gebeurd was en is tot heden onbekend". 

Op 26 oktober 1907. Advertentie in 'Het nieuws van de week, 
Volks- en Advertentieblad voor Stad en Land': 
"Notaris Hoekers; Verkopen tvv curators in het faillissement A. 
Bluyssen Zonen en hare leden Willem Bluyssen en Johan Bluyssen 
te Asten; herenhuis, boter- en margarinefabrieken met 
hoofdgebouwen, het landgoed 'Bluyssens Broek' - 97.8S.80 ha.". 

Op 6 juni 1908 lezen we in 'Het nieuws van de week': 
"Asten.- Donderdag was het hier een echte ongeluksdag. Behalve 
L. Haazen, die door den bliksem werd gedood is ook nog 
diezelfden dag zekere Schaik op Voordeldonk alhier door een 
zonnesteek getroffen, aan de gevolgen waaraan hij is overleden. De 
getroffene was werkzaam in de Peel ter hoogte van het kanaal en 
werd daar dood op de grond zittende gevonden". 
Tot zover enkele berichten uit Couranten in het begin van 1900. 
In het begin van de 20e eeuw was óók de omgeving van de 
Tramstraat in het nieuws. Het nieuws was niet te lezen in de 
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courant, maar ging zoals toentertijd gebruikelijk als vanzelf van 
mond tot mond. De niet alledaagse gebeurtenis werd voor menige 
kerkganger en ook cafébezoeker een gebeurtenis om van te smullen 
en het lokale nieuws werd dan ook, hoe kan het anders, aangevuld 
met nieuws van horen zeggen. 
De gebeurtenis speelde zich af rondom "DE TOKO". 
Deze legendarische gebeurtenis kwam, alweer enige tijd geleden, 
letterlijk te voorschijn. Bij een opknapbeurt van het voorfront van 
de bar 't Oventje, gelegen aan de Prins Bernhardstraat 3 in Asten, 
verscheen boven de voordeur in witte cementletters de naam 'De 
Toko'. Eigenaar van de bar was Maurits Obbema, die het pand van 
zijn vader had overgenomen. Daarvoor had bakker Jan van 
Haandel er zijn brood gebakken en verkocht. 
De huidige eigenaar Gerard Philipsen kocht het pand van Obbema 
en vergrootte zijn zaak met het naastgelegen pand. 
Dus dankzij de opknapbeurt van Maurits Ob bema waren de letters 
'De Toko' opnieuw zichtbaar geworden. Wat was de betekenis? 
De Toko bleek te stammen uit de tijd dat de Prins Bernardstraat 
nog Stationstraat en daarna, tot 1937, Tramstraat was geheten. 
Voor de meeste Astenaren zegt "De Toko" totaal niets, alleen een 
enkeling heeft er over horen zingen, het bewuste pand heeft 
immers via een lied geschiedenis gemaakt of, van horen vertellen 
door ouders of grootouders. 

Koningsplein 
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Het was in 1908, om precies te zijn de 14de maart, dat Anna Maria 
Jansen als 28-jarige uit Uden afkomstig, in dat pand een winkel in 
galanterieën begon. Zij noemde haar bedoening 'De Toko'. 
De naam "toko" is een Indische (Indonesische) benaming voor een 
winkel waar van alles te koop is, een winkel-van-sinkel werd hier 
gezegd; een bazar (bazaar) zouden we nu zeggen. 
Op 7 januari 1909 trouwde Marie te Asten met Antonius 
Franciscus Maas, van beroep handelsreiziger en afkomstig uit 
Houten nabij Utrecht. Toon (Antonius) was op 17 oktober 1874 in 
Someren geboren als zoon van Care1 Maas en Catharina Leeten, die 
op de trouwdag van hun zoon in Nederweert woonden. 
Getuigen bij het huwelijk van Toon Maas en Marie Janssen waren 
o.a. Walter Janssen, broer van Toon die van beroep 
manufacturenbediende was en in Vianen woonde, en Arnoldus 
Jansen van beroep koopman, afkomstig uit Uden. 
Het huwelijk bracht mensen uit allerlei plaatsen in Asten bijeen. 
Toontje Maas en Marie Maas - Jansen dreven vervolgens "De 
Toko" een vijftal jaren, soms met meer maar ook met minder 
succes. 
De zaak moet reeds vóór 1914 failliet zijn gegaan. 
Toontje verhuisde naar een andere woning nadat door de een of 
andere onverklaarbare oorzaak er brand in de Toko was 
uitgebroken. Uiteindelijk vertrok Toon Maas op 24 juni 1915 
vanuit Asten naar Budel. 
Voordat Marie en Toon hun Toko betrokken beeft Thieu Lammers, 
de slager, er nog even gewoond. 
Thieu kwam in 1906 vanuit Someren en betrok het bewuste pand 
met het toenmalige nr. A123a en verhuisde reeds vóór 1908 naar de 
woning tegenover 'De Toko', alwaar nu de Wereldwinkel 
gevestigd is. 
Naast "De Toko" van Toon en Marie Maas woonde op nr. A122 
een tijdlang Adrianus Berkers, die daar tezamen met Aloysius 
Verbunt, notariszoon uit Ravenstein, een drukkerij heeft 
geëxploiteerd. 
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De meeste oude dorpskaarten zijn bij Adriaan Berkers gedrukt, de 
afbeeldingen op deze kaarten werden overgenomen van foto's, die 
de bekende huisschilder en fotograaf Nard Coolen had gemaakt. 

Jans Douzé 

Ook J oseph Brueren uit Deurne was er als drukker werkzaam. 
Onder de naam Drukkerij Adr. M. Berkers-Kuijpers is er heel wat 
werk verschenen. Doch op het laatst liep de zaak niet meer zoals 
gewenst en Adriaan vertrok op 11 mei 1910 naar de Verenigde 
Staten van Amerika. Zijn ene broer Johannes Mathijs was al in 
1903 naar Valkenswaard vertrokken, terwijl zijn andere broer Toon 
Berkers de bekende huisschilder in Asten werd. 
Toentertijd is het lied vervaardigd dat de gebeurtenissen in en rond 
'De Toko' in geuren en kleuren beschrijft. 
Het kunstproduct is in café Jan van Baar bij een pot bier tot stand 
gekomen, zo werd aangenomen. Met die wetenschap moeten dan 
ook de dichtregels worden beoordeeld. 
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Enkele teksten van dit lied waren blijkbaar zo goed getroffen dat ze 
zonder moeite op bruiloften en partijen werden meegezongen, 
zoals; 
"Waar was het nieuwe fornuis? Het stond bij Jans in huis!". 
"En heiligen met en zonder kop, die prijkten er bovenop!". 
Voordat we met deze legendarische en kostelijke geschiedenis 
verder gaan is het goed om eerst het lied te lezen. 

Het lied is getiteld:"Het gemeentemeubel van Asten als Menneke". 
Wijze: "Onder het viadukt". 

- 1 -
In Asten was een grote zaak, die ging niet bijster goed. 
Nu dat gebeurt nog wel n' s vaak, dra stond de boel in gloed. 
De buren zaten zeer benauwd, maar Toontje was niet bang; 
Zijn koffer stond aan de deur, het zaakje was klaar, reeds lang. 
Refrein: 
Nu bij elkaar gepakt, 
en gauw maar afgezakt. 
Al stond Marie in haar hemd op straat, 
de brand kon voor haar geen kwaad. 

- 2 -
De assurantie betaalde goed, doch dit baatte ook al niet. 
Reeds gauw zat men weer op zwart zaad; toen ging de Toko failliet 
De zaak moest worden ondergebracht, in raadhuis en oude school 
En J ans werd aangesteld als wacht, goed waken was nu het parool. 
Refrein: 
Daar stond een prachtig fornuis, 
Jans had dit gauw in huis, 
En heiligen met en zonder kop, 
verhuisden ook per abuis. 

- 3 -
Vier jaren waren voorbij gegaan, toen besliste het gerecht. 
De goederen kwamen weer vrij, de rechters zijn wijs zo men zegt. 
Het prachtig fonkelnieuwe fornuis, niemand kende het meer; 
Een heel oud prul stond in de plaats, met goedvinden van mijnheer. 
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Refrein: 
Waar was het nieuwe fornuis? 
Het stond bij Jans in huis. 
En heiligen met en zonder kop, 
die prijkten er bovenop! 

- 4 -
Dus vrienden neem deez'les in acht en komt ge soms in nood, 
Jans heeft, zoals ge weet veel macht, haar macht is wonder groot. 
De Schout van 't dorp zit onder haar plak, de Sik ook al evenzeer, 
Pastoor en distributiebureau, staan onder haar beheer. 
Refrein: 
Maar alles heeft zijn grens, 
't gaat niet altijd naar wens. 
Ook met' n grote brutale smoel, 
bereikt men niet altijd zijn doel. 

Jans Douzé 

Wie is nu die Jans uit het lied? 
Jans Douzé was in die tijd een bekende dorpsfiguur, zij was dan 
ook werkster in het gemeentehuis. In haar beste jaren was zij niet 
alleen handig met bezem, stoffer en schrobber en ging ze voor 
niemand terugstaan, ook in het dagelijkse dorpsleven liet ze zich 
horen. 
Zij was niet op haar mondje gevallen en ook de medewerkers in het 
gemeentehuis hadden ontzag voor Jans Douzé. 
Zij was bovendien goed met de dorpspolitiek op de hoogte en liet 
dat zo nu en dan onverbloemd te pas en J ans te onpas blijken. 
Op latere leeftijd raakte ze soms van slag en kon je haar zien 
wandelen op één schoen en één klomp! Ze reageerde bijzonder fel 
wanneer kinderen haar op veilige afstand nariepen met J ans J ozé. 
Ze woonde op nummer 12 aan het Koningsplein in een van de 
oudste en mooiste huisjes van Asten, tussen het burgemeestershuis 
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en de vishandel van Sjefke Putten. Tussen haar huisje en het huis 
van de burgemeester was een smal pad. Op de zijgevel van haar 
huisje had Jans een plaatje laten aanbrengen met de tekst, 
"verboden te wateren". Het verhaal wil dat Jans eens iemand 
betrapte en vervolgens vroeg; "kaande gij nie lééze?". Waarop de 
manspersoon moet hebben geantwoord; "jawel, maar ik kom nie zo 
hoog!". 

Jans was op 29 juli 1874 in Asten geboren op nr. A22, als dochter 
van Godefridus Antonius Douzé en Wilhelmina Aarts en heette 

voluit; Johanna Maria Douzé. 
Vader Godefridus, is op 7 maart 1841 in Asten geboren als zoon 
van Jan Douzé en Johanna Catharina Tabbers. Vader Godefridus 
was schoenmaker van beroep en woonde tezamen met vrouwen 
kind in Asten. 
Jans Douzé, hun enige dochter, trouwde op 46-jarige leeftijd (29 
april 1921) in Asten met de 43-jarige Willem van Helmond. 
Zijn vader Hendrikus van Helmond en zijn moeder Petronella van 
Deursen, woonden in Asten Heusden. 

Nicolaes Douzé, de oudere broer van Godefridus, geboren op 23 
april 1839, trouwde op 2 juli 1877 met de weduwe Johanna Maria 
Hoefnagels. Johanna was eerder getrouwd geweest met Hendrik 
Coolen, de vader van de bekende huisschilder en fotograaf Nard 
Coolen. 
De eerder genoemde Aloys Verbunt woonde bij hen in. 

Jan Douzé, de grootvader van J ans, is op 23 oktober 1807 in Boven 
Karspel geboren als zoon van JanKlaassen Douzé, genaamd Jan 
van Slot en van Truijntje Buisman die op 7 dec.1837 te Enkhuizen 
is overleden. 

Grootvader Jan was de eerste Douzé in Asten. Hij was even voor 
zijn trouwen als 'dragonnier met onbepaald verlof', vanuit 

17 



Enkhuizen naar Asten gekomen en trouwde op 9 mei 1838 met de 
in Eindhoven geboren Johanna Tabbers. 
Vader Godefridus Tabbers en moeder Catharina Roosen waren 
getuigen bij het huwelijk van hun dochter. 
J ans Douzé, kleindochter van de eerste Douzé in Asten, was reeds 
overleden toen haar man Willem van Helmond als weduwnaar in 
huize St. Bartholomeus te Asten op 27 april 1959 overleed. 
De legendarische gebeurtenis, waarin vooral Janz Douzé in 
voorkomt, is blijven voortleven ook al is het lied niet meer te 
horen op bruiloften en partijen. Het lied waarin het mooie fornuis 
werd bezongen, waarop heiligen met en zonder kop prijkten. 
Het is kortom, een herinnering aan de legendarische J ans Douzé. 

De gebeurtenis is samengesteld uit een eerdere beschrijving door 
A.van Asten te Asten; uit archiefgegevens van de gemeente Asten; 
uit oude krantenartikelen van Dré Remery én natuurlijk van horen 
vertellen! 

UIT DE GESCHIEDENIS VAN LIEROP IN 
HET JAAR 1729 

't Is algemeen bekend dat Noord-Brabant in het tijdperk van de 
Gouden Eeuw van ons vaderland en de eeuw die daarop volgde 
niet meegedeeld heeft in de bloei van ons land, doch in tegendeel 
zeer ongelukkige tijdvakken heeft meegemaakt. 
Noord-Brabant was de dupe van de oorlogen van de Republiek, 
vooral tegen Frankrijk, die op Brabantse grond werden uitge
vochten. 
Door de Republiek als overwonnen land beschouwd na de 
Tachtigjarige oorlog, was het een wingewest dat niet in het bestuur 
deelde doch als een kolonie bestuurd werd. 
Veeziekten en andere rampen kwamen de maat volmaken en de 
belastingen waren er veel hoger dan in Holland. 't Ging stoffelijk 
zeer achteruit. 
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Nu en dan komen er uit oude archieven van de gemeente stukken 
te voorschijn die ons een kijkje geven op de ongelukkige toestand 
van Noord-Brabantse gemeenten. Zo ook een verzoekschrift van de 
schepenen uit Lierop, ingediend in 1731 bij de hogere Bonds
regering om vermindering van belastingen, wegens de waterschade 
als gevolg van de natte zomer van 1729, toen de wei- en 
hooilanden overstroomd waren. 

Kaart van George Louis Ie Rouge (1710-1780 

Hier volgt dit verzoekschrift in zijn geheel: "Geeven in den 
uytersten noodt te kenne de schepenen van het verarmde dorpje 
Lierop, quartier van Peelandt, Meyerije van 's Hertogenbosch. 
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Dat het voors. Dorpje omtrent hondert woonhuysen waaronder seve 
groote 's Landts hoeven waaraan circa een derde van de landerijen 
in het voorn. Dorpje geleegen dependeert, sijnde de verdere 
ingesetenen sommige eygenaars ende ook veele huurlingen , dog 
die alle van de landbouwerij ende vee moeten bestaan en pagten 
fourneren. 
Ende dat het Godt behaagt heeft dat in den jaare 1729 door het 
natte zomersaysoen haare hoybemden, die meest alle aan de rivier 
de Aa ende derselver invlietende beeken geleegen zijn, 
geïnundeerd hebben geweest waardoor het hooy alsdoen te velde 
staande, geheel is bedorven. 
Dog om in schaarshijt van voeder, hebben veele der ingesetenen 
hetselve hooy opgevaaren om inder noot te gebruiken. 

Sijnde door het gebruyk van hetselfde hoy van de overstroomde 
bemden nog een veel grootere ende noyt verwagte schade 
veroorzaakt, namelijk, dat de supplianten om het vee in leeven te 
houdende verdronken bemden hebben moeten weyden 
ende het verdronken hooy in het wintersaysoen veel hebben 
gevoedert, waardoor meest alle de koeybeesten en schaapen zijn 
geinfecteert offte vuyl geworden waarvan veele zijn gestorvenen 
de overige merckelijk beschaadigt, boven ende behalvens dat de 
supplianten U.H.Mo. in de voorgaande jaaren, bij requeste, 
verscheyde reisen hebben aangetoont, diverse rampen soe van 
misgewassen als haagelslag hetgeen U Ho, Mo, soude verveelen 
om alles te resumeere waarvoor onder ootmoedige reverentie nooyt 
geen remissie hebben gehadt ofte genooten, waardoor die 
ingesetenen van tijt tot tijt soodanig sijn veratmt dat die geene die 
nog eenig crediet hadden alle sijn aangestelt geweest tot collecteurs 
van 's Landts en dorps collecten waartoe, vermits de groote 
armoede der ingeseetenen en om de executie te vermijden soo veel 
penningen hebben moeten negotieeren dat zij doe voor tien à twaalf 
jaaren de vermoogenste waaren, nu geheel buyten crediet en 
vermoogen sijn,- die hier van seer geringe waarde sijn- voor de 
genegotieerde capitaale verbonden, alsmede dat veele collecteurs 
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aan de geexecuteerdens, die sij vermits haare groote armoede 
hadden gecrediteert en alsoo buyten de jaaren van executie 
gekoomen sijnde haar pretens hebben moeten verliesen, als 
namentlijk aan drie geexecuteerde 's Lants -hoeden aars sijnde de 
ingeseetenen door alle voors desasters ende wel voornamelijk door 
deze laatste ramp in de jaars 1729 en 1730 voorgevalle, soodanig 
verarmt dat er in het voors. Dorpje seer weynige soude gevonden 
worden , die alle haare goederen soo veel waardig soude weesen 
als haar schulden bedragen. 

Derhalve de supplianten zich moedeloos en geheel buyten staat 
vinden om de 's Lants comptoiren te kunnen betaalen, soo keeren 
de supplianten haar tot U Ho. Mo., in haar uiterste noodt 
ootmoedelijk versoekende, dat U Ho.Mo. aan de supplianten te 
remitteeren op de 's Lants verpondinge de helft van de geleeden 
schade in de voors. Jaare 1729 en 1730. 

Verhoopene de supplianten alsdan eenigsints tot adernhalinge te 
komen om in de toekomende de .s Lants comptoiren te betaalen. 

Onder de bijlagen van dit rekwest bevinden zich twee lijsten van 
opgaven van gestorven vee en verdronken hooi met opgegeven 
waarde, "onder eede gepresenteerd" waaruit blijkt dat van 85 
eigenaren gestorven zijn: 14 paarden, 131 koeien en 1057 schapen 
en verdronken is 1365 loopense hooi, alles bijeen tot een waarde 
van 6418 gulden, 4 stuivers. 
De paarden ter waarde van 15 gld., de koeien van 7Yz tot 23 gld., 
de schapen van 2 tot 3 gld en een kar hooi van 1 tot 2 gld. 

Verder een memorie van de "capitaale die de collecteurs van het 
dorp tot betalinge van de 's Lants comptoiren hebben genegotieert 
waarvan tot dato deses ( november 1731) den intrest nog te 
betaal en staande, ter somme van 6297 gld.en 2 st." en een "vant 
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geene de collecteurs opde geëxecuteerde 's Lants hoeven aars deses 
dorps hebben toegegeven: 401 gld, 15 st. 15 penni. En als nr. 5 
een beëdigde verklaring van twee oudere ingezetenen , die 
getuigen konden dat in de laatste 40 jaar 25 woonhuizen die waren 
afgebroken of afgebrand, niet weder opgebouwd zijn. 

Hier volgt een lijst van inwoners van Lierop die onder ede 
verklaarden schade te hebben opgelopen in 1729, vele nu nog 
bekende namen komen er in voor. 

Jan Willem Sanders, Jenneken wed. van Verhees, Jan Meulendijks, 
Goert van Moorsel, Willemijn, wed. Thoman van Brey, Joost 
Peterzoon Verberne, Antoni van Bussel, Frans van den Eynde, Jan 
Peeterzoon van Helmont, Jooseph Custers, Joost van Moorsel, 
Hendrik Vlernikx, Jan van der Voorst, Francis Vlernikx, Marten 
Kerkhoff, Joost Gijsbers, Marie, wed. Jan Neervens, Marie, wed. 
Wilbert Verberne, Hendrik van der Putten, Jan Hubertszoon van 
den Boome, Jan van Dijk, Josijn, wed. Goorts Bernaarts, Jan 
Joostzoon van Brey, Tomas Willemszoon van Brey, Hendrik 
Claaszoon van Brey, Lambert van den Eynde, Francis Bukkums, 
Jan Verhees, Joost van Dijk, Jan Adriaans, Huybert Verberne, Aart 
Verhees, Jan Goorts, Margriet, wed. Antoni Berikx, Aart 
verhoeven, Pieter Willems, Antoni Vlernikx, Jan Fransen van den 
Eynde, Tomas van Zoest, Antoni Coolen, Tomas versaans, Anna 
Tomasdochter Verhees, Marcellis Goorts, Antoni van Vegt, Jan 
Marten Kerkhoff, Frans Peter Waarsenborig, Andries Cuypers, 
Willem de wed. Jan Vlernikx, Antoni van Dijk, Christina , wed. 
Antoni van Gemert, Wijant van Eyck, Marten van Dijk, Goort 
Hermans, Dirk van Moorsel, Willernijn,.wed. Peter Gooris, 
Lambert van Goy, Lijske, wed. Joost Verberne, Catalijn, wed. 
Marten Verberne, Jenneke, wedjan Aarts, Joost Custers, Andries 
Neervens, Willem van Eynde, Francis Jan Goortd, Peter 
verdonschot, Wed. Pauwel Sanders, Andries van den Eynde, 
Willem Maas, Jenneke, wed. Jan van de Waarsenborg, Goort 
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Wouters van Eyk, Margriet, wed. Jan Hermans,Andries Simons 
Verdoeyen, Jan Joosten van Lieshout, Frans Meulenhof, Arnoldus 
van den Boome, Jan Peeters van den Eynde, Jan van Brey, Jan van 
Eyk, Peter Vlernikx, HendrikWaarsenborg, Jan van den Boome, 
J oost van Moorsel, Andries Custers, Jan Jansen van Eyk, Donatus 
van Eyk, Willem vam Moorsel, Lijske wed. Pieter Verberne. 

De financiële toestand der inwoners was zeer slecht. Dit blijkt uit 
een bij het rekwest gevoegde lijst van achterstallige belastingen 
der inwoners, die de collecteurs of belastinginners hadden moeten 
voorschieten en waarvan zij op de inwoners nog te vorderen 
hadden in totaal 6297 gld. Waarvan nog een bedrag was van 400 
gld. uit het jaar 1711. 

Ook het feit dat het aantal woonhuizen in Lierop de laatste 60 jaar 
met 25 verminderd was, pleit voor achteruitgang. 
Twee oudere inwoners deden, voor de schepenen van Lierop , een 
beëdigde opsomming van eigenaren, welke woonhuizen de laatste 
40 jaren afgebroken of afgebrand en niet meer herbouwd zijn .. 

Het stuk luidt als volgt: 

Compareerde voor ons ondergetekende schepenen van Lierop: 
Hendrik Vlernix, out omstreeks 70 jaare ende Jan Verhees, out 
circa 80 jaare,die welke verklaaren ende getuygen, sulcx doende bij 
desen dat in dese dorpe van Lierop voornoemt, binnen den tijt van 
veertig jaaren sijn afgebroken, vervallen ende afgebrant 25 
woonhuysen, sonder dat die plaats weder sijn betimmert geworden. 
Ende hebben gedaane voorlesinge daarbij gepersisteert , gevende 
voor redenen van welwetentheit dat zij alle de weggeraakte huysen 
dikwijls gesien te hebben ende bewoners vande selve seer wel 
gekent hebben. 
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In kennisse der waarheit hebben wij scheepenen dese ten protocolle 
onderteekent, heeden den negentiende November 1731, 
Scheepenen hierover: Jan van den Boome 

Jan van Eijck 
Jan van Brey. 

DRINKWATERVOORZIENING 
ANNO 1920. 

In de tijd dat er nog geen waterleidingen bestonden moest elk gezin 
haar eigen watervoorziening regelen. 
Ook kwam het regelmatig voor dat twee gezlllnen van een 
watervoorziening (put) gebruik maakten. 
In sommige gevallen was d.m.v. een loden pijp onder de 
waterspiegel van de put, een met de hand bediende waterpomp 
aangesloten. In 1920 was dat echter een luxe voorziening. 
Ook deed de put dienst als koeling voor het bewaren van bussen 
melk, b.v. in het weekeinde en bij hoge temperaturen. Een goed 
gegraven en onderhouden put was voor de gemeenschap een eerste 
levensbehoefte. 
Om een duidelijke beschrijving van dit onderwerp te maken wil ik 
dit in fases doen. 
1. Gunstige periode voor het graven van de put. 
2. Gekozen plek. 
3. Bouwmateriaal. 
4. Uitgraven en diepte van de put. 
5. Kwaliteit van het drinkwater. 
6. Nevenfuncties van de waterput. 
7. Het putmechanisme. 
8. Demonteren van de oude putringen. 

1.Daar normaal gesproken het grondwater in de nazomer het laagst 
staat werd september en oktober als het gunstigst gezien. 
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2.0m zo weinig mogelijk met het geputte water te sjouwen werd 
een plek gekozen dicht bij de achteringang van de woning. 
3.In de oudheid werden uitgeholde boomstammen gebruikt. Later 
stenen en rond 1900 betonnen ringen, deze ringen waren ongeveer 

schets : M . Verhoeven 

Schets pomp. 

150 cm. in doorsnede en hadden aan de boven en onderzijde een 
profiel in het beton waardoor de stabilisatie verzekerd was. 

4.Voor dat er putringen in de handel waren, werden er stenen 
gebruikt. Er werd ter plekke een gat gegraven, de diepte was 
afhankelijk van het grondwaterpeil. De stenen werden onder in het 
gat in een cirkel aangebracht en zo naar boven gewerkt, buiten 
werd zand gestort voor de stevigheid. Door 'WEL' ( spontane 
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bron vorming) kon het gebeuren dat er onder in de put stenen 
uitspoelden, dit ging dan ten koste van de stabiliteit. Betonnen 
putringen waren een grote verbetering. De werkwijze was als volgt: 
op de uitgekozen plek werd de eerste ring met het goede profiel 
naar boven, horizontaal geplaatst. 
Van binnenuit werd nu grond weg gespit waardoor de ring ging 
zakken. Steeds controlerend of de ring waterpas lag , gaf de 
tweede ring minder correcties, deze werd op op de eerste ring 
geplaatst, waarna de derde op dezelfde wijze volgde.Het 
vrijgekomen zand werd in emmers naar boven gehesen. Was de put 
op gewenste diepte werd de vierde als putkist gebruikt. 
Zat echter het water te diep dan liet men deze ook zakken en werd 
er een houten omheining getimmerd, de Z.g. PUTKIST. 

5.Zuiver en genoeg water bleef een gok. Als kind (1935-1940) 
merkte ik dat elke put zijn eigen helderheid en smaak had. 
Zat op de gekozen plek veel ijzer dan beïnvloedde dat de kleur en 
de smaak. 

6.Dagelijks werd de melk opgehaald om naar de melkfabriek 
gebracht te worden, behalve ' s zondags, om bederf tegen te gaan 
werd dan de melkbus aan een touw in de put neergelaten. Op deze 
manier deed de put dienst als koeling. 

7.Daar het hijsen van een volle emmer een 10 kg. kracht kost, heeft 
men een mechanisme bedacht om dit soort hijskracht te 
vergemakkelijken, deze constructie werd PUT_MIK genoemd. 
Het opvallende van een put-mik was, dat hij voor kwam in 
materiaal dat ter plaatse in voorraad was. Een Brabants gezegde 
luidt: Wie met zijn armoe geen raad weet, is niet waard dat hij hem 
heeft. 
De put-mik bestond uit een houten staander, meestal een 
boomstam, deze was van boven zo gezaagd dat een stuk van de 
eerste takvorming aan de stam bleef waardoor een V-vorm 
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ontstond, deze werd mik genoemd of mikske, katapult, drijver of 
hoepel. 
De lengte van de staander boven het maaiveld was 250 cm .. In het 
uiteinde van de V -vorm werd een gat geboord waardoor een ijzeren 
staaf werd gestoken. Deze spil vormde het draaipunt van de 
hefboomconstructie. 
Deze spil was vaak een stuk metaal van b.v. een oude slagkar. Een 
lange dennenboom uit grootvader bos (gemeentebos) deed dienst 
als balans. Deze boom werd met het ondereind van de put af, op 
de spil gemonteerd met een ijzeren kram ( contragewicht). 
De hele constructie werd op een afstand van een meter achter de 
put geplaatst zo dat de balans boom met het dunne eind verticaal 
boven de voorzijde van de put uitkwam. Aan dit uiteinde werd met 
een ketting de putzwengel vastgemaakt. Dit hulpmiddel was een 
hanteerbare rode twijg met een lengte die het oppervlakte water in 
de put makkelijk kon bereiken. Onder aan de zwengel werd een 
oud hoefijzer bevestigd waaraan de emmer kon worden gehaakt. 
Aan de balansboom werd achteraan een oude emmer of waterketel 
(moor) gevuld met stenen, gehangen om het evenwicht met een 
volle emmer te benaderen. Bij rusttoestand werd het ondereinde 
van de zwengel met het hoefijzer aan een haak aan de binnenzijde 
van de putkist vastgemaakt. 
Daar in Brabant zuinigheid troef was, werd hergebruik toegepast 
als dit maar even kon. Bij het demonteren van een put werd de 
bovenste ring of de houten putkist verwijderd. Een hoge kar werd 
met de achterkant boven de put geplaatsten de voorzijde werd zo 
hoog mogelijk opgetild, zo dat de berries in de lucht staken. Aan de 
achtertoot werden drie stukken kabel bevestigd van gelijke lengte. 
Aan de onderkant van de kabel werden er drie ijzers in wigvorm 
bevestigd onder 90 graden. Deze wiggen werden in de naad tussen 
de eerste en tweede ring gedreven. Door de hoge kar nu aan de 
voorkant met een touw naar beneden te trekken werden de drie 
kabels gespannen en de kar als hefboom zal de bovenste ring 
lichten. De verkregen ruimte tussen de ringen werden opgevuld en 
de hele handelwijze werd herhaald. Zonder extra kosten werd het 
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leven in Brabant gezamenlijk opgelost en was er weer een 
gelegenheid om de buren op de koffie of iets sterkers uit te 
nodigen. 
M. Verhoeven 

VAN AERTZOON TOT AARTS, 
"Geboorte van een familieboek" 

Zo zou het boek kunnen gaan heten wat Harry Aarts uit Oploo wil 
gaan uitgeven met medewerking van ons lid Piet Aarts uit Heusden 
(stamverwanten). 
Beiden al zo'n tien jaar lang bezig met genealogisch speurwerk, 
ontmoetten ze elkaar zeven jaar geleden op het archief in Deurne. 
En na over en weer uitgelegd te hebben waar ze mee bezig waren 
bleek,dat ze op hetzelfde Aartsspoor zaten en dus beter de krachten 
konden bundelen. Daarover zijn geen omlijnde afspraken gemaakt 
Belangrijk daarbij was de hulp en ondersteuning van Egbert 
Wijnen, archiefdeskundig medewerker in Helmond. Deze was ook 
met verwantschap ,van moederszijde, extra begaan met dit 
speurwerk naar de familie Aarts. 
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Om alles over de familie Aarts te achterhalen bleek geen sinecure 
met zoveel familie- en naamgenoten. 
Vlierden was de bakermat van deze familie. Met verspreiding in de 
regio, gemeentes Deurne en Asten, maar ook veel verder. Vooral 
de laatste eeuw verspreiding over vele landen van de wereld. 
De inmiddels 80 jarige Harry en de 71 jarige Piet zijn er met 
jeugdig elan aan begonnen om wat al verzameld was als basis te 
beschouwen met o.a. een publicatie van Gerard Aarts uit Nunen, 
1988, en daarop verder te werken. 
Harry is bezig met herziening en aanpassing van de tekst. Zij hopen 
voorjaar 2004 het boek te kunnen uitgeven. Verder worden 
historische feiten maar ook familiefoto's, selectief bij de 
familiebeschrijvingen gevoegd. Maar behalve veel werk levert het 
speurwerk ook leuke dingen op zoals het ontdekken van 
ongekende familiebanden bij vrienden en bekenden. 
Een andere leuke ontdekking is het feit dat de achternaam Aarts 
ontstaan is uit de voornaam Aertzoon en men bij een voorvader 
plotseling op een andere achternaam stuit, aldus Piet. 
Via publicatie zal bekend worden gemaakt wanneer het boek 
wordt uitgegeven. 
Mensen die meer over dit boek willen weten en of nog relevante 
informatie hebben kunnen contact opnemen met Harry uit Oploo 
(0485-381353) of met Piet uit Heusden (0493-694209. 

Herman Tesselaar. sept 2003 

AGENDA 2003 

27 november 
Een tochtje door een Peelparadijs 
Verhalen over de Peel door Theo Janssen 
De Vergulde Helm, Stationsstraat 76 Deurne 
Info H.K.K. Deurne 0493- 320709 
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De Vonder, 17 december 
Het kerstverhaal in de beeldende kunst en literatuur 
Lezing door dhr van der Sluys-Nu1and 
Bibliotheek Someren Aanvang 20:00 uur 

Tot 31 december 
Vele activiteiten in het 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 Gogh in Nuenen. 
Info www.vangoghinbrabant.nl 013-5443209 

J an/febr./maart 2004 
Van stamboomonderzoek tot familiegeschiedenis 
Cursus voor gevorderde genealogieonderzoekers 
Rijksarchief Noord Brabant 's-Hertogenbosch 
Brabants bureau voor Toerisme 013-5443209 

Jan/febr.lmaart 2004 
Cursus genealogie voor beginners 
Inlichtingen: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
Tel 040 2649972 

Jan/feb/maart 2004 
Cursus Oud-schrift voor beginners 
Inlichtingen: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
Tel 040 2649972 

Jan/feb/maart 2004 
Cursus Historisch Informatiecentrum Helmond 
Oud-schrift en genealogie voor beginners. Inlichtingen: 
RHC Tel 040 2649972 
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3 februari 2004 
Genealogie en internet .Ingaan op verschillende websites 
Rijksarchief Noord Brabant ' s-Hertogenbosch 
Tel .073 681500 

De Vonder 
Jaarvergadering Heemkundekring De Vonder Asten
Someren 18 februari 2004 
Koffiekamer Museum te Asten. Aanvang 20.00 uur. 

De Vonder 24 maart 
Antieke poffers en kleding 
Lezing door Mevr Fien van Berlo-Braks 
Zaal van Stichting Welzijn Ouderen te Asten 
Aanvang 20.00 uur 

Adressen 
Historische Vereniging Brabant Tel 0736840684 

RHC (Regionaal Historisch Centrum) Eindhoven 

Tel 040 2649940 www.rhc-eindhoven.nl 

Rijksarchiefin Noord Brabant Tel 073-6146439. 

Stichting Brabant Heem 0486461982 

Stichting BRG (Brabantse Regionale Geschiedbeoefening) 
Tel 0736156267 www.erfgoedbrabant.nl 
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KERMIS ... 

't Wereldje is een kermisplein, 
vol lawaai en veuls te klein ! 

Kop van Jutte, carouselle, 
zotte wassenbeelde-spelle, 

Olliebolle mee den hoop. 
Flesse zuut en zuur te koop! 

Dolle mallemeulens zijn d'r 
Veur de groote en kleine keinder; 

Tingeltangels in de wèr 
Mee d' r doedelzaks geblèr; 

Rodelbaon en botsautokes, 
Vrijerijkes mee cadeaukes, 

Zot-doen, zat-doen, daanse,springe, 
Geldvergooie, vechte, zinge .... 

't Wereldje is 'n kermisplein, 
vol lawaai en veuls te klein. 

Piet Heerkens S. V.D 
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ZUMMERSE ZUSTERS. 

Het is weer een mooie zomerse dag als ik op 18 september aanbel 
bij Cees Verhagen. Ik: loop even bij hem binnen omdat hij een van 
de leden van "de Vonder" is, die zich de komende maanden op het 
boekenfront meldt. Met Adri Mennen, Piet Aarts en Remy 
Lammers toont hij aan, dat er veel nieuws bruist uit de oude 
gegevens die onze leden van de Vonder bezighouden. 
Voor Cees is het wel weer iets nieuws maar niet allemaal nieuw 
Het wordt zijn derde zelfstandig en eigenhandig geschreven boek 
dat in november zal worden uitgebracht. Na gewroet in de grond 
bij de ontginning in Someren Heide, een duik in de geschiedenis 
van de Zuid-Willemsvaart, heeft Cees zich ditmaal gestort op de 
Zummerse zusters. Figuurlijk gesproken natuurlijk wel te verstaan. 
Zich afvragend of de Kloosterweg echt duidde op een klooster dat 
echt weg was. begon hij te zoeken en te combineren en kwam al 
snel op het goede kloosterpad. 

Klooster in Someren. 
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Toen werden de volgende stappen als vanzelf gezet. 
Drie jaren van verzamelen en nachecken van gegevens, foto's 
zoeken en namen achterhalen, interviews houden en luisteren en 
lachen bij de vele anekdotes, waren aangebroken. 
Deze verzamelde gegevens, deze anekdotes en de vele foto's zijn 
voor zover mogelijk in dit boek "De Zummerse Zusters" verwerkt. 
Vooral het gedeelte over het meisjes onderwijs is opgesierd met 
veel klassenfoto's. 

Deze titel is niet alleen gekozen omdat ze lekker klinkt, maar ook 
omdat veel zusters "Zummerse" mensen waren. Voor Cees hoeven 
Zummerse mensen niet per se in Someren geboren en getogen te 
zijn. Voor hem zijn dit mensen die zich onafhankelijk van hun 
geboorteplaats, inzetten voor de Somerense gemeenschap. En wat 
dit laatste betreft mogen de "nonnen van het klooster" de titel 
Zummerse met recht dragen. Daarom ziet hij dit boek ook een 
klein beetje als een eerbetoon aan de zusters, die met stille trom uit 
de Somerense gemeenschap zijn vertrokken en volgens Cees een 
waardiger afscheid verdiend hadden .. 
Zij hebben ervoor gezorgd dat zieken en oude van dagen werden 
opgevangen en gaven onderwijs aan meisjes in een tijd dat de 
overheid vond dat dit niet nodig was. 

Na alles op een rijtje te hebben gezet besloot de schrijver om het 
boek anders van opzet te maken dan zijn vorige werken. Hij heeft 
gekozen voor een duidelijk indeling zodat het eigenlijk vijf boeken 
in één geworden zijn. 
De voorgeschiedenis, het klooster, het gasthuis, het onderwijs en 
het fotomateriaal dat niet in de andere delen is opgenomen, zijn 
duidelijk van elkaar gescheiden. Dat deze indeling er wel toe leidde 
dat hij soms in herhaling moest vallen, heeft Cees maar als een 
noodzakelijk kwaad aanvaard. Door deze indeling is het volgens 
hem wel mogelijk geworden om een duidelijk lijn in de vele 
verhalen en gebeurtenissen te krijgen. 
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Op I november is het boek, dat in beperkte oplage verschijnt, door 
burgemeester Veltman in het bijzijn van zo veel mogelijk zusters, 
in de Ruchte ten doop gehouden. 
Het gaat € 19.50 kosten en is bij Cees (Liesberg 6, tel. 493036) en 
bij boekhandel van de Moosdijk te verkrijgen. 
Veel foto's hangen nu al in Sonnehove en zullen tot 1 december te 
zien zijn. Ook spullen en kledij die verband houden met het Rijke 
Roomse leven zullen er tentoongesteld worden. In de bibliotheek 
zal op 1 december een meisjesklas uit de jaren 50 worden ingericht. 
Het even "bij Cees binnenlopen" is wat uitgelopen, maar duidelijk 
is gebleken dat hij met dit boek zijn laatste energie niet verbruikt 
heeft en dat er in de toekomst uit oude brongegevens weer best iets 
nieuws zal opborrelen 

Herman Tesselaar, Sept 2003 

VRIENDEN VANHEEMKUNDEKRING 
"DE VONDER" 

AB AB , Witvrouwenbergweg 12, Someren 
Acfis Business centrum, Heuvel 12, Someren 
Dhr. en Mevr. Ton v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten 
Autobedrijf Berkvens, Voorste Heusden 55, Heusden. 
Bakkerij van de Mortel, Floreffestraat 7, Someren 
G.Berkers, Zonneweg 1, Someren. 
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten 
Bouw- en 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. 
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Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten 
Larco Conserven Someren, Industrielaan 10, Someren .. 
Leenen BV Verwarmings- en Loodgietersbedrijf, Half Elfje 4, 
Someren 
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren. 
Meeus Assurantiën, Postelstraat, Someren 
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, Someren. 
E.B.Steyns, Winkelstraat 9, Someren. 
Smits Bouwbedrijf, Dorser 2, Someren 
Veugen Stallenbouw, Nieuwendijk 90, Someren. 
Warebo BV, Trasweg 15, Someren. 
Van de Weerden Kleding BV, Floreffestraat 1, Someren. 
A.c. Wijnen e.o. Speelheuvelstraat 41, Someren 
Dhr. en Mevr. v.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, Asten. 
Dhr. en Mevr. de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren. 

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten 
mogelijk. 

Hebt u interesse? Info: G.Strijbosch tel. 0493 - 697450. 

Ons bereikte in juli 2003 het droeve bericht van het overlijden van 
mevrouw Pieternel Friesen-Stevens. Wij herdenken haar als een 
opgewekte en kordate vrouw die wij node misten als voorzitter van 
onze vereniging. Wij wensen Martien en de kinderen veel sterkte 
met dit te vroege verlies. 

Het bestuur van H.K.K. De Vonder. 
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