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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. 
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Wie het dorp waar hij vandaan komt niet kent, 
zal het dorp dat hij zoekt nooit vinden. 

GEERT STRI]BOSCH t 
Overwegingen bij zijn heengaan. 

Geert Strijbosch de beminnelijke penningmeester van De Vonder is op 
19 augustus 2005 niet meer wakker geworden uit zijn natuurlijke slaap. 
Op 22 augustus is hij in een rust biedende avondwake herdacht. 
Het riep gedachten op aan de landman die als het avond wordt nog 
eenmaal de hoeve rond gaat. 
Dinsdag 23 augustus vond in een volle H. Maria Presentatie kerk de 
plechtige uitvaartdienst plaats. 
Welkomstmuziek waarin vogels de boventoon voerden, bloeiende heide 
met berkenboom als omslag van het tekstboekje, goed uitgevoerde 
toepasselijke liederen, hartelijke begroeting door de bevriende pastor 
Schellens, gedichten, gebeden, lezingen, toespraken, herinneringen van de 
klein-kinderen; dat alles ademde de geest van Geert: genegenheid en 
natuur. 
De betekenis van Geert Strijbosch voor heemkundekring De Vonder kan 
moeilijk overschat worden. Niet alleen was hij meester over de 
penningen maar vooral was hij leidsman. Hij wist dat je vooral invloed 
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uitoefent door wat voor iemand je bent, vervolgens door wat je doet en 
tenslotte door wat je zegt. 
Het vooraan vermelde spreekwoord van Chinese herkomst lijkt een 
universele geldigheid in te houden want het is zonne-klaar van 
toepassing op Geert die de grote wereld verkende maar de kleine verkoos. 
Geert werd op 5 oktober 1931 geboren op de Kleine Heitrak. Een 
opvallend gehucht in de Peel. Formeel behorend tot de gemeente Asten, 
zowat ingesloten tussen de gemeenten Meijel en Deurne. Naar katholiek 
gebruik deed moeder Strijbosch de kerkgang, maar die vond plaats in 
Neerkant. Daar gingen alle kinderen ook naar school bij meester 
Linden, de latere be-woner van ons huidige heemhuis. 
Hoewel de Peel een taalgrens vormt werd in het gezin Strijbosch door de 
ene helft van de kinderen Brabants gesproken en door de andere helft 
Limburgs. Geert ging in Asten naar de Mulo maar in Limburg naar de 
kermis en aan de andere kant van de Peel vond hij dan ook zijn vrouw 
Nelly. Vanaf dat moment verstond hij nog meer talen dan hij thuis en op 
de Mulo geleerd had. Als ambtenaar ging hij aan de slag in Deurne en 
vervolgens in Asten. Hij doorliep alle functies die het gemeentelijk 
apparaat kent maar het meest boeide hem de natuurlijke ruimte om ons 
heen. Voor de gemeente werd hij dè behartiger van het onroerend goed 
en geen wonder dat daar enerzijds uit resulteerde dat hij zelfstandig 
makelaar werd en anderzijds een overtuigd beschermer en behartiger van 
heem en natuur. 
Zoals hij als ambtenaar en makelaar zich schoolde tot het hoogste 
niveau, zo stortte hij zich ook met overgave op de studie van mens en 
dier in zijn natuurlijke omgeving. Hij werd peelgids bij IVN en 
staatsbosbeheer. Hij gaf richting aan de manier waarop ons culturele 
erfgoed moest worden bewaard en verder ontwikkeld. Hij werd de 
leidsman van De Vonder maar ook was hij secretaris bij de 
gecoördineerde Astense openluchtspelers en mede-initiatiefnemer van 
commissies die monumenten tot stand bracht in Asten en bij het 
bezoekerscentrum in de Groote Peel. 
Altijd stond bij hem het algemene belang bovenaan maar tegelijkertijd 
wist hij persoonlijk te genieten van vele dingen des levens. 
Hij heeft het algemeen belang niet alleen gediend in zijn beroepsleven 
maar vooral ook in de vele activiteiten daarnaast. Zijn bestuurslidmaat
schappen, zijn adviseurschappen, zijn lidmaatschap van werkgroepen, 
zijn ontelbare rondleidingen als natuurgids, zijn verhalen over de 
geschiedenis en de toekomst van onze regio getuigen daarvan. 
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Hij genoot met volle teugen. Hij verstond de kunst om van zijn beroeps
werkzaamheden evenals van zijn vrijwilligers-werk te genieten. Met 
mensen samen werken en samen doelen bereiken was hem een genoegen. 
Altijd zou hij proberen om voor beide partijen een gewenst resultaat te 
bereiken. Hij was daar een meester in. 
Tot de dingen des levens rekende hij nog veel meer. Op de eerste plaats 
met stip prijkten Nelly, de kinderen en de kleinkinderen. De gezinnen 
waar Nelly en hij uit stamden waren hem ook lief. De kaartclub nam -
niet alleen op de vaste maandagavond - een warme plaats in. De buren 
zag hij graag. De vrienden van de sport, aanvankelijk vooral voetbal en 
tennis later van wandelen en golf, lagen hem na aan het hart. Zijn grote 
passie was echter de natuur. Vele plekken ter wereld bezocht hij; geen 
ging hem boven de Peel. Elke vogel verwelkomde hij als hij weer terug
kwam van warmer oorden, de blijvers konden op zijn aandacht rekenen. 
De levens-geschiedenis van plant en boom boeide hem mateloos. De 
relatie tussen de natuur en de mens liet hem nooit los. Op zijn conto mag 
gesch.t:..even worden dat de naam Lisse een nieuwe inhoud heeft gekregen 
dat er in Asten een visvijver is, dat De Aa-route dit tracé kent, dat 
zandweggetjes gered zijn uit ruilverkavelaarshanden, dat de gemeenschap 
oog kreeg voor: kasteelruïne, behoud van bolle akkers, samengaan van 
boer en recreant en het belang van monumenten onder en boven de 
grond. 
Geert zocht en vond het geluk. Hij vond het al op deze aarde, in deze 
regio, in dit dorp. Geen wonder dat hij ooit zei: "van mij mag het hier 
afgelopen zijn". Hij bedoelde daarmee dat hij een fijn leven had gehad en 
dat hij er vertrouwen in had dat hij opgenomen zou worden in het dorp 
dat hij, dat wij allen zoeken. 
Naar menselijke berekeningen is zijn heengaan veel te vroeg voor Nelly, 
zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn familie en zijn vele vrienden. 
We zijn hem dank verschuldigd en houden zijn gedachtenis in ere. 

Jan Heyligers, voorzitter heemkundekring De Vonder. 
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VREEMDE JONGENS, 
DIE HEEMKUNDIGEN ? 

Onlangs vroeg mij iemand wat "Heemkunde" nu eigenlijk betekende, 
waarop ik als antwoord gaf: "We houden ons bezig met de geschiedenis 
van Asten en Someren, maar ook met ons huidig leefgebied, door ons te 
bemoeien met plannen van de gemeente Asten en Someren". 
Ik realiseerde me toen dat veel van onze leden, net als ondergetekende, 
geen duidelijk idee hebben van de eigenlijke betekenis van de woorden 
"heem", "heemkunde" en "heemkundigen". Is dat niet gek? Hoe kunnen 
we bijvoorbeeld nieuwe leden werven als we niet eens zelf weten waar we 
als kring eigenlijk voor staan? 
In de Jaarvergadering van februari 2004 is een stuk van Jos Gommans 
aan de orde geweest met als titel "Toekomstvisie Heemkundekring De 
Vonder" Dit stuk is in de uitgave van De Vonder van december 2004 
gepubliceerd. 
Bij "heem" gaat het volgens Jos Gommans om "de historisch gegroeide 
eigenheid van lokale gemeenschappen zich uitend in gebruiken en 
tradities, materiële cultuur en ruimtelijke ordening" .Daarbij hoort het 
volgens hem tot de taak van de Heemkundekring om "het heem te leven 
en te onderzoeken, te behouden verder te ontwikkelen". Hij pleit er in 
zijn artikel voor de activiteiten van de Heemkundekring te verdiepen en 
te verbreden. 
Verdiepen kan volgens hem door analyseren van historische processen 
(historisch onderzoek in de regio door amateur-historici, archeologen en 
geografen etc. en uitgifte van een (semi) professioneel tijdschrift en 
houden van dorpsoverschrijdende symposia). 
Verbreden kan volgens Jos onder andere door het "zich opwerpen als 
gezaghebbende autobiograaf" van het dorp en de streek of anders gezegd 
als "het cultuurhistorisch geweten van de beleidsmakers" en "regelmatige 
gesprekspartner van de gemeentelijke en provinciale politiek". Tot zover 
het stuk van Jos. 
Onlangs verscheen er een nieuw boek met de titel "Mensen uit de 
kringen van Brabants Heem" geschreven door Cees Slegers en dat boek 
gaat, als eerste deel van de nieuwe serie "Heemkindere", over 
"Heemkundebeoefening in Noord-Brabant". 
Al gravend in het rijke verleden van de heemkunde komt Slegers tot weer 
iets andere omschrijvingen. 
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Heem. Het woord "heem" of "heim" betekent volgens genoemd boek 
"woonplaats of huis" of in hun oorspronkelijke betekenis "tot het huis 
behorend, intiem, vertrouwd, verborgen". 

Heemkunde. Bij heemkunde gaat het, volgens Slegers, om het heem in al 
zijn aspecten: de archeologie, de natuurlijke historie, de relicten van de 
vroegste bewoners, de volksgebruiken en de kunst, de monumenten, de 
geografie, de taal, de toponiemen, de genealogie en de geschiedenis van 
een dorp, stad of regio. Het al meer dan 50 jaar bestaande tijdschrift van 
Brabants Heem (overkoepelend orgaan boven heemkundekringen) heeft 
als ondertitel "Tijdschrift voor archeologie, geschiedenis en volkskunde". 
De namen van onze 11 werkgroepen genoemd in uitgaven van ons blad 
De Vonder en in het "Jaarprogramma 2004-2005" geven aan op welke 
terreinen van de Heemkunde wij actief zijn. 

Heemkundigen. Omdat niemand het hiervoor onder "heemkunde" 
genoemd scala kan bevatten, waren er in de heemkunde altijd al veel 
specialisten. Het boek maakt een onderscheid tussen de amateur
heemkundige en de professionele beoefenaar van de deeldisciplines van 
de heemkunde zoals de historicus, de archeoloog, de taalkundige, de 
volkskundige of de historisch geograaf. Socioloog Slegers maakt verder 
een onderscheid in drie soorten heemkundigen: 
a. de producenten ( de vorsers, verzamelaars, publicisten en vertellers 

b.v. door wetenschappelijke artikelen te schrijven, vondsten te doen 
in de bodem of in het archief en door b.v. lezingen te geven) 

b. de afnemers (de vaste bezoekers van activiteiten en kopers van 
publicaties). 

c. de organisatoren (bestuurders en sjouwers). 

Wanneer nu gevraagd wordt een antwoord te geven op de vraag 
wat "heemkunde" betekent, kan ik in ieder geval een beter 
antwoord geven dan voorheen. Hopelijk hebben veel leden er ook 
iets voor zichzelf aan en om nieuwe leden te kunnen werven. 

Thieu Verdonschot, Januari 2005 
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LAMBERTUS 
BESCHERMHEER 
VAN DE PAROCHIE 
SOMEREN 

Sinds mensenheugenis staat de katholieke 
parochie Someren onder beschermheerschap van de heilige 
Lambertus. De belangrijkheid van deze heilige op het geestelijke én 
wereldse leven in Someren is tijdenlang uitgedrukt in het 
Somerense dorpszegel (zie hierboven), waarin Lambertus de 
centrale positie inneemt. 2005 is Lambertusjaar, vanwege het 
overlijden van de bisschop 1300 jaar geleden. De schrijn met de 
overblijfselen van Lambertus staat te Luik, in de Cathédrale Saint 
Paul. Tot het einde van de achttiende eeuw werden deze relieken 
bewaard in de Luikse Cathédrale Saint Lambert. Na sloop hiervan 
door de Luikenaars tijdens de Franse Revolutie zijn ze in het bezit 
gekomen van de Saint Paul. De ondergrondse restanten van de 
Lambertuskathedraal zijn zichtbaar gemaakt in het 'Archeoforum' 
onder de Place Saint-Lambert. 

Het Archeoforum 
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Lambertus wordt bisschop 
Lambertus is in de eerste helft van de zevende eeuw geboren in 
Maastricht, de stad waar hij later tot bisschop wordt gewijd. Zijn 
familie was rijk en vooraanstaand, met politieke invloed. Hij was 
voorbestemd om priester te worden. Zijn opleiding hiervoor kreeg 
hij in de omgeving van de Maastrichtse bisschop Theodardus, die 
hij omstreeks 670 zou opvolgen. 
In de - al of niet reële - levensbeschrijvingen die van hem gemaakt 
zijn, wordt hij neergezet als een jonge man met een prachtige 
verschijning; sterk en lenig en stoer in de omgang met wapens. 
Daarnaast blinkt hij uit in naastenliefde, kuisheid en nederigheid. 
Een gewenste combinatie van wereldse en kerkelijke eigenschappen. 
Deze én zijn adellijke afkomst leiden tot zijn benoeming van 
bisschop in 669 of 670. Bisschop Lambertus resideerde niet te Luik 
maar in Maastricht. Lang na zijn dood is de bisschopszetel 
verplaatst naar Luik. In die stad had Lambertus wel een buiten
verblijf, waar hij graag verbleef. 
Gedurende zeven jaren is Lambertus verdreven van zijn bisschops
zetel. De moord op een Frankische koning was de aanleiding. 
Omdat Lambertus op goede voet stond met die koning, moest hij, 
ten gunste van een beschermeling van de nieuwe heerser, het veld 
ruimen. Hij trok zich terug in het klooster Stavelot in de Ardennen 
en leefde daar als een monnik, tot zijn herstel als bisschop van 
Maastricht. In dat herstel speelde hofmeier Pepijn 11 een 
belangrijke rol. 

Lambertus en Willibrord 
Lambertus heeft in de zevende eeuw in een groot gebied het evan
gelie verkondigd; ook in onze omgeving. De bevolking tussen 
Schelde en Maas was in die tijd veelal onbekend met het 
christendom. Lambertus is een tijdgenoot van Willibrord, die 
terzelfder tijd in onze streek het christendom predikte. Het is niet 
zeker dat beiden elkaar daarbij ontmoet hebben. Volgens een 
legende is dat wel gebeurd. Zonder het van elkaar te weten 
preekten ze volgens de overlevering op hetzelfde moment in 
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dezelfde - niet aangeduide - stad. Ze hadden deze plaats vanuit 
tegenovergestelde richtingen bereikt en preekten op twee 
verschillende plekken. De toehoorders van Willibrord kwam ter ore 
dat Lambertus ook in de stad was. Ze togen naar Lambertus, 
Willibrord verbaasd achterlatend. Toen ook Willibrord hoorde dat 
Lambertus in de stad preekte, ging ook hij er naar toe. 
Dat Willibrord naar Lambertus toegaat en niet andersom, komt 
waarschijnlijk doordat de bisschopszetel van Lambertus veel ouder 
is dan die van Willibrord. Utrecht is sinds 695 de zetel van 
Willibrord. Lambertus is tot bisschop gewijd op een zetel die al 
teruggaat tot in de christelijke oudheid. Eén van zijn voorgangers is 
St. Servatius, in het midden van de vierde eeuw. Volgens de legende 
is de plaats waar beide bisschoppen elkaar troffen gekozen als 
grens tussen de bisdommen Maastricht (Luik) en Utrecht. 

Lambertus' dood 
Terug in Maastricht na zijn gedwongen verblijf te Stavelot, 
onderhield bisschop Lambertus goede contacten met het hof van 
Pepijn II. Aan dat hof had een zekere Dodo een hoge functie. 
Enkele van diens familieleden, de broers Germanus en Rivaldus, 
hadden zich grof misdragen tegenover Lambertus en zijn 
volgelingen. Dit beviel de familie van Lambertus niet en twee van 
zijn neven, Petrus en Autlecus, namen wraak door Germanus en 
Rivaldus te vermoorden. Dit vroeg om weerwraak en Dodo nam 
deze met een voor Lambertus fatale afloop. 
Zwaar bewapend trok een groep onder aanvoering van Dodo naar 
het buitenhuis van de bisschop in Luik. In de ochtendschemer werd 
dat bestormd. Toen er alarm werd geslagen, besloot Lambertus 
zichzelf met het zwaard te verdedigen. Hij bedacht zich echter snel 
en vroeg ook zijn volgelingen, waaronder zijn neven Petrus en 
Autlecus, geen wapens te gebruiken. Wat ging komen, dienden ze 
te ondergaan als straf voor de eerdere moordpartij. Dodo en zijn 
mannen drongen het huis binnen en doden iedere aanwezige. 
Lambertus werd, biddend op zijn slaapkamer, vanuit een gat in het 
dak met een speer doorboord. 
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Moord op Lambertus 

Dit gc;beurde 1300 jaar geleden. Jaarlijks wordt op 17 september 
die fatale dag herdacht als Lambertusdag; in feite zijn sterfdag, 
maar 17 september de 'dies natalis' van Lambertus is de dag van 
zijn geboorte voor de hemel. 

Heilige Lambertus 
In de oudste levensbeschrijving van Lambertus is opgetekend, dat 
zijn stoffelijk overschot na de moord onmiddellijk per boot naar 
Maastricht, de bisschopsplaats, is gebracht. In het geheim is 
Lambertus bijgezet in de tombe van zijn vader in de Pieterskerk. Er 
werd geen ruchtbaarheid aan gegeven, omdat nieuwe represailles 
van Dodo gevreesd werden. Met de tijd verdween de angst en werd 
de bewondering van Lambertus zichtbaar. Op de plaats van de 
aanslag te Luik werd een heiligdom gebouwd, de latere Cathédrale 
Saint Lambert aan de tegenwoordige Place Saint Lambert. 
Dertien jaar na de dood van Lambertus, vermoedelijk in 1718, 
heeft zijn opvolger, bisschop Hubertus, het corpus van Lambertus 
verheven en het in processie naar Luik gebracht. Het werd bijgezet 
in het heiligdom op de plaats van de moord. Dit betekende de 
officiële heiligverklaring van Lambertus. 
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Resten Cath. St. Lambertus 

Onze regio hoorde eeuwenlang tot het bisdom Luik, waarvan de 
bisschopszetel ervoor te Maastricht stond en daar weer voor te 
Tongeren. De Lambertus-cultus heeft zich vanuit Luik, toen de stad 
de bisschopsstad was van het bisdom, verspreid naar onder andere 
Someren. 

Hans van de Laarschot 

Bron: 
E. Honée. Lambertus, bisschop van Maastricht en martelaar. Zijn leven, dood en 
patrocinium. In: Trajecta, 4 (1995), aflevering 3, p. 183-197. 

Activiteiten rond de Lambertusviering in de 
St Lambertuskerk van Someren 

Tentoonstelling: 
Zaterdag10 en zondag 11 september van 10.00 tot 17.00 uur 
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Themaviering zaterdag 17 en zondag 18 september 
Zaterdag 19:00 uur 
Oecumenische dienst in samenwerking met ds Mevr van Ieperen 
en medewerking van Bonum Tenete en het Dameskerkkoor beide 
0.1. v. Harrie Swinkels 
Zondag 10:00 uur 
Eucharistieviering opgeluisterd door Mannenkoor de Nachtegaal 
0.1. v. Karel Velings 

Openstelling voor publiek i.v.m Monumentendag 
10 en 11 september van 10 uur tot 17 uur 

ASTEN AAN DE VECHT 

In de vroege morgen van 23 november 1720 overleed de laatste 
telg uit de Astense tak van de familie Van Doerne. Het was echter 
niet de 38-jarige Anna Wilhelmina van Doerne die die dag in haar 
kraambed overleed, maar de naamloze baby, gered uit haar schoot, 
die haar een korte tijd (een paar seconden?) zou hebben overleefd. 
Aldus de uitspraak van het Keizerlijke Hof te Wetzlar die daarmee 
bepaalde dat Anna Wilhelmina niet kinderloos was overleden en 
dat Asten dus toekwam aan de vader Baron Horion van Colonster , 
en via hem, aan haar neef, Baron de Bertholf van Ruyff de Belven. 
Was zij wel kinderloos gestorven dan was het nog tijdens de 
zwangerschap gepasseerde testament van kracht geworden en was 
Asten toegevallen aan haar zwager Baron van Meerwijck van 
Kessel. 
Met de dood van de laatste Van Doerne komt er een einde aan wat 
menige deskundige de "Gouden Eeuw" van kasteel Asten noemt. 
In deze bloeitijd wordt het kasteel door enthousiaste edellieden als 
Bernard van Merode en Everard van Doerne omgetoverd van een 
relatief simpel agrarisch uitbatingcentrum tot een fraaie edelman
woning in renaissance stijl. Kenmerkend voor deze periode 
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Inzijn "Gouden Eeuw" veranderde het kasteel van Aste/l van uitbati/lgscentrum 
(hIer omstreeks 1430 links) in een renaissa/lce slot (hier omstreeks 1700 rechts). ( 
© Leo Wevers) 

is de daadwerkelijke bewoning van het kasteel door deze heren en 
hun families. 
Het verval treedt dan ook in wanneer de heerlijkheid in het bezit 
komt van absente heren uit het verre Holland. Van die arrogante 
lui van boven de rivieren valt natuurlijk niets goeds te verwachten. 
Of zoals ik een half jaar geleden in een boeiende e-mail van ene 
Gerard Loomans uit Ommel mocht lezen: "de heren regenten uit 
~msterdam gebruikten het kasteel van Asten alleen als ingang om 
direct gelden te werven om hun schepen te financieren voor de 
diverse compagnieën". Let wel, de Loomansen zijn geen 
onverdachte bron in deze daar zij als molenaars en bakkers al sinds 
de Franse Revolutie de kasteelheren, al dan niet terecht, hebben 
gedwarsboomd. Laten we nu eens kijken of dit beeld van verval wel 
klopt. Wie waren eigenlijk die absente Amsterdamse heren uit de 
achttiende eeuw? 
Welnu, de eerste en enige Amsterdammer die Asten in bezit krijgt 
is Pieter Valckenier. Hij koopt de heerlijkheid in 1734 van de 
failliete Bertholf Ruyff maar sterft al weer vier jaar later. Zijn 
weduwe Bregje van Ghesel blijft tot haar dood in 1754 in het bezit 
van Asten. 
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Wie waren deze lieden die zelden of nooit in Asten verbleven? 
Pieter kwam voort uit een voornaam Amsterdams regentengeslacht. 
Zijn grootvader Gilles kon als burgemeester van Amsterdam zelfs 
voor korte tijd het politieke spel in de hele Republiek domineren. 
Pieters vader, Pieter Ranst, was weliswaar wat minder prominent 
maar trad in ieder geval wel als bewindhebber van de VOC in de 
voetsporen van zijn vader. Pieter zelf was niet betrokken bij de 
Oost-Indische maar bij de West-Indische Compagnie. Zo was hij 
van 1723 tot 1727 Generaal-Directeur over de Noord- en Zuidkust 
van Afrika en zal hij vanuit Elmina aan de Goudkust (nu Ghana) 
een belangrijke rol hebben gespeeld in de Afrikaanse slavenhandel 
met Amerika. Zijn broer Adriaan schopte het nog verder en werd 
Gouverneur-Generaal in Indië. Onder zijn leiding werd Batavia in 
1740 in de zogenaamde Chinezenmoord "geruimd" van meer dan 
10.000 Chinezen. 
Hoe kwam onze rijke regent Pieter in hemelsnaam op het idee om 
kasteel Asten te kopen? Veel collega-regenten kochten dan wel 
mooie buitens langs de Vecht of in het Gooi - Pieter zelf was al in 
het bezit van het mooie landgoed Hogergeest bij Velsen - maar wat 
moest je nu in het achterlijke Asten op zulk een grote afstand van 
de cosmopolis Amsterdam? De lange reis was bovendien gevaarlijk 
omdat zich overal dieven verborgen op de heide en in de bossen 
tussen Den Bosch en Maastricht. 
Nu wordt het gissen. Door een toeval ontdekte ik in de marge van 
een geheel ander onderzoek naar Amsterdamse regentenfamilies 
dat Pieter Valckenier een volle neef was van de Heer van Deurne 
(1728-59), Balthasar Coymans. Balthasars moeder was CIa ra 
Valckenier, dochter van Gilles en zo tante van onze Pieter. 
Coymans is de naam van een ander beroemd Amsterdams 
regentengeslacht zoals recentelijk nog uitvoerig beschreven in de 
studie van Luuc (jawel) Kooijmans. Het is zeer waarschijnlijk dat 
Balthasar Coymans zijn neef en stadgenoot Pieter heeft gewezen op 
de Astense heerlijkheid toen die in 1734 te koop stond. Zo ontstond 
er in de Peel, op grote afstand van de regentensteden, een uniek 
cluster van excentrieke buitenverblijven, ideaal als jachtverblijf, als 
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beleggingsobject en wellicht als tussenstop naar het zuiden, bij
voorbeeld naar het kuuroord Aken met zijn heilzame baden waar
van de familie Coymans al eerder profijt had mogen trekken. 

Wat betekende het Amsterdamse bewind nu voor Asten? 
Hebben de sansculottes à la Loomans gelijk en werden de 
Astenaren inderdaad als kolonisten uitgezogen ten gunste van de 
schepen van de Hollandse Compagnieën? Dit is zeer twijfelachtig. 
Op de eerste plaats kan men zich afvragen of er überhaupt veel te 
verdienen was in Asten. 
Wiro van Heugten schat de netto winst van de heerlijkheid in deze 
periode op gemiddeld 2.400 gulden per jaar. Is dat veel vergeleken 
bij het totale nagela ten vermogen van Bregje van Ghesel van 
169.940 gulden of de bouwkosten van een VOC schip van 200.000 
gulden? 
Dus bijna een eeuw flink sparen in Asten levert welgeteld één schip 
in Amsterdam op. Op de tweede plaats, moeten we constateren dat 
Pieter Valckenier in ieder geval ook heeft geïnvesteerd in Asten! 
Toen Pieter in 1735 met de heerlijkheid werd beleend, verkeerde 
het kasteel in een deplorabele staat van onderhoud. Al meteen na 
de belening kreeg het kasteel, onder leiding van de daadkrachtige 
rentmeester Antoni la Forme - hij was ook de rentmeester voor 
Coymans in Deurne - een grote beurt. 
Dit was een belangrijke impuls voor het lokale "bedrijfsleven" 

zoals voor de timmerman Hendrik Deenen. Over de details van dit 
groot onderhoud kunnen we lezen in de bijdrage van Leo Wevers 
in De Geschiedenis van de heerlijkheid Asten. 
Hoe dan ook, de ingrijpende bouwkundige aanpassingen van 
Valckenier moeten hem veel geld hebben gekost, geld dat waar
schijnlijk de bescheiden inkomsten uit de heerlijkheid te boven 
ging. Het zal vooral Amsterdams kapitaal zijn geweest dat in Asten 
werd gepompt, kapitaal voor een groot deel verdiend in de spece
rijen- en slavenhandel van de Compagnieën. Kortom, het staat alles 
behalve vast dat Asten heeft geleden onder de Amsterdamse con
nectie; in tegendeel, in 1735 heeft het er juist flink zijn voordeel 
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mee gedaan. Ergo, dankzij Pieter Valckenier werd onze Aa, al was 
het maar voor even, een heuse Brabantse Vecht! 

Jos Gommans 

:r Deze bijdrage verscheen eerder als "Archivaria IV" in 
Kasteelnieuws (Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten), 18 
(2005). 

ASTENS KASTEEL IN MINIATUUR. 

Aan de hand van originele bouwtekeningen heeft Somerenaar 
JooP Verkroost een maquette gemaakt van het Heusdense kasteel. 

De maquette geeft een duidelijk beeld van hoe groot en mooi het 
kastèel had kunnen zijn, als de bombardementen in 1944 het niet 
in de as hadden gelegd. 
In de jaren dertig van de vorige eeuw werden de bouwtekeningen 
gebruIkt voor de renovatie van het kasteel. 
Onder de titel "Kasteel Asten in miniatuur herrezen" wordt het 
schaalmodel tentoongesteld in de wisselexpositie van het Beiaard 
en Natuurmuseum Asten. Tijdens de tentoonstelling wordt ook een 
!il~ g~toond van de Helmondse architect Lambert de Vries. Op 
InItIatIef van baron Clemens va sn Hövell tot Westerflier maakte 
deze architect destijds alle ontwerpen voor de renovatie. De 
fantasievolle reconstrctie van de oude noordvleugel werd in 1944, 
na slechts een paar jaar van bewoning, door een fosforgranaat 
verwoest. 

Het Beiaard en Natuurmuseum aan de Ostaderstraat 23 in Asten is 
van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9.30 uur tot 17.30 uur. 
Op zaterdag en maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
De entree bedraagt € 5,50, kinderen tot 15 jaar € 2,70 en 65 
plussers € 4,70. 
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HEEMKUNDE IN DE 21 E EEUW: 
EEN TERUGBLIK EN VOORUITZICHT. 

Onder bovenstaande titel hield Prof. Dr. Bijsterveld, bijzonder 
hoogleraar cultuur in Brabant, voor een 40-tal belangstellenden 
een lezing in zaal De Beiaard in Asten op 13 januari 2005. 
Hieronder treft U aan wat mij het meest opviel in zijn boeiend 
verhaal. 
Heemkunde - elders oudheidkundige, geschiedkundige of historische 
kringen genoemd - kwam in Brabant op na de 2e wereldoorlog. 
De inspiratie van de heemkunde was de nostalgie naar wat 
verdwenen was. Vandaag de dag heeft heemkunde de taak om 
belangstelling voor het verleden nog steeds door te geven zonder 
het verleden te romantiseren. De mens verandert zelf en zoekt 
zekerheid in de geschiedenis bij voorkeur in de oudste wortels 
ervan. De latere geschiedenis is vaak echter interessanter. 
Heemkunde is geen wetenschappelijke discipline; wel een tijd
verdrijf waarbij men wetenschappelijke kennis vergaart. Die kennis 
kan b.v. zijn :archeologie, taalkunde, geografie, biologie. 
Vroeger gold het boerenleven als onveranderbaar. Van dat 
stereotype zijn we inmiddels genezen! Boeren passen zich voorbeeldig 
snel aan bij veranderde omstandigheden. 
Al tussen 1850 en 1900 is de helft van alle boeren uit de Brabantse 
landbouw verdwenen. 
Heemkunde moet er zich op richten om niet alleen het "mooie" 
naar voren te halen, maar ook de minder leuke kanten van het 
verleden moeten we durven vertellen. We moeten ons laten leiden 
door een dynamisch perspectief, door opbouw dus. 
Brabant staat onder druk. 

+ De mentaliteitsverschillen tussen stad en platteland wor
den kleiner of zijn afwezig. 

+ Andere religies doen hun intrede 
+ Industriële en agrarische wereld zijn veranderd 
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+ Bij de noodzakelijke reconstructie van het buitengebied 
blijkt dat meerdere partijen met begerige ogen naar ons 
groen kijken. 

Ons antwoord als heemkundekring moet zijn dat: 
+ We kritisch kijken naar alle ontwikkelingen 
+ Heemkunde richting kan geven aan de toekomst door de 

kennis die we hebben van het verleden 
+ We mee willen denken over de veranderingen in onze 

gemeenscha ppen. 
Er zijn verschillende redenen om optimistisch te zijn volgens Prof. 
Bijsterveld. 
Vroegere generaties konden ook omgaan met veranderingen en m.n 
de boeren bewijzen elke dag dat zij er meesters in zijn. Wij 
Brabanders mogen en moeten trots zijn op wat we kunnen en niet 
te gauw in onze schulp kruipen. We mogen beseffen dat er op 
lokaal niveau nogal wat draagvlak bestaat voor ons cultureel 
erfgoed. 
Onze toekomstige taken zijn: 

• onze eigen identiteit te bewaren/ontwikkelen 
• uiting geven aan de beleving van ons erfgoed 
• medeverantwoordelijkheid dragen voor de vernieuwing 

van onze samenleving. 
We moeten daarbij het verleden - ons erfgoed- als één geheel zien 
dat uit drie delen bestaat. 
1 e deel ONROEREND : het landschap met wat erin en eronder 
voorkomt 
2e deel ROEREND : objecten van allerlei aard, dus ook b.v 
archieven 
3e deel IMMATERIEEL : ervaringen, verhalen, feesten etc. 
Het culturele erfgoed - in tegenstelling tot geschiedenis waar men 
zich meer richt op feiten en analyses - heeft meer betrekking op 
gevoelsgebieden en herinneringen. Het beleven van de heemkunde 
speelt een cruciale rol. 
Heemkunde bevordert de participatie van de burger aan de 
samenleving, levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van 
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zijn identiteit en bevordert de kwaliteit van de ruimtelijke 
omgeving waarin hij verkeert. 
Als we echter willen behouden wat we hebben dan kan dat alleen 
maar door te ontwikkelen. 
Als voorbeeld noemde hij kerkgebouwen. Als we die willen 
behouden ondanks het wegblijven van kerkgangers dan zullen we 
er nieuwe bestemmingen voor moeten ontwikkelen. Behoud door 
te ontwikkelen! 
Tot tweemaal toe herhaalt Prof Bijsterveld dat de provincie geld 
genoeg heeft en ook goede ideeën. Die zijn terug te vinden in de 
zogenaamde cultuurhistorische waardenkaart. De provincie laat 
het aan de burgers/ heemkundekringen over om met die kaart als 
uitgangspunt goede plannen te maken. In Gemert en omgeving 
wordt bewezen dat dan veel (subsidie) mogelijk is. 
Hij roept heemkundekringen op om zich actief op te stellen en 
ervoor te zorgen dat: 

+ heemkunde gehoor krijgt bij het publiek en met name bij 
de politiek. 

+ heemkunde zich roert. Daar waar het cultuurhistorisch 
erfgoed aan de orde is, moet de heemkunde present zijn. 

+ heemkunde van aanpakken weet. Niet alleen denken, 
discussiëren maar ook daadwerkelijk mensen kunnen 
inzetten die daadkrachtig zijn. 

+ heemkunde zoveel als mogelijk is samenwerkt met anderen 
die min of meer verwante doelstellingen hebben. Voor de 
hand liggend zijn b.v IVN VVV, werkgroepen als "behoud 
de peel" en bibliotheken. 

+ heemkunde de mogelijkheden benut om in te spreken bij 
alle instanties waar heemkundige zaken dienen 

+ heemkunde zoveel mogelijk van internet gebruik maakt 
zodat haar informatie zoveel als mogelijk beschikbaar 
komt voor eenieder. 

+ heemkunde op alle mogelijke manieren onderwijst dmv 
lezingen, excursies, publicaties, openstelling heernhuis en 
etaleren van collecties. JH 
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BEZOEK VAN EEN AANTAL 
BASISSCHOLEN AAN HET HEEMHUIS 

Op een aantal dinsdagmorgens in mei en juni heeft de 
Heemkundekring enkele klassen van basisscholen in het heemhuis 
ontvangen met het doel deze leerlingen wat meer over heemkunde 
te vertellen en door hen verschillende aspecten van heemkunde te 
laten zien en interesse te wekken voor de heemkunde. 

"Ik vond het heemhuis wel leuk. Ik vond dat ene over stambomen 
het leukst en het was heel interessant. Archeologie vond ik ook wel 
leuk, met al die gevonden voorwerpen. Ik heb er ook veel van 
geleerd. En nog bedankt dat wij mochten komen"zegt Bart Nijssen 
uit groep 8 van de Lambertusschool uit Asten en Samantha en 
ChaRtal van de Deken van Houtschool uit Asten schrijven: 

We waren met onze klas naar het heemhuis geweest. We werden in 
groepjes van 4 of 5 gedeeld, toen ging ieder groepje naar een 
andere kamer, daar zat een man die alles over vroeger vertelde. 
Ze vertelden wat heem betekende en hoe je het in het Duits en 
Engels zegt, daarna deden we hetzelfde met het woord "huis". 
Na zoveel minuten gingen we naar een andere kamer. We hebben 
er veel van geleerden we hebben nog een blaadje gekregen om een 
stamboom te maken. Naderhand mogen we die opsturen en die 
bewaren ze dan voor later. We zijn ook nog naar de put wezen 
kijken, toen zijn we weer naar huis gefietst. 
Bedankt voor de leuke dag namens de hele klas. Ook bedanken we 
de vaders en moeders die hebben meegefietst. 
We hebben een leuke dag gehad. 

Het is niet verwonderlijk dat na zulke en nog veel meer ontvangen 
commentaren, deze bezoeken zeer succesvol zijn verlopen. 
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De bezoekende scholen werden bij aankomst in het heemhuis in vijf 
groepen verdeeld in de verschillende ruimtes werd hen bij toerbeurt 
over verschillende aspecten van heemkunde verteld. 
Jan Heijligers hield een inleiding over heemkunde en Wim Deenen 
vertelde over stamboomonderzoek en gaf de leerlingen de taak mee 
om thuis of op school hun eigen stamboom op te zetten. 
Jan Looymans gaf uitleg over gedachtenisprentjes, Piet Linden liet 
via zijn computerscherm zien hoe veldnamen tot stand kwamen en 
nu gebruikt worden en Leo Grouls vertelde over archeologie en liet 
verschillende gevonden en opgegraven voorwerpen ZIen, 
waar-onder de oude waterput. 
Frans van Duppen, Theo Hikspoors, Piet Strik en Henk van 
Houten zorgden dat alles vlot verliep en dat leerlingen en begeleiders 
een verfrissing werd aangeboden. 

Van ieder onderwerp dat aan de orde kwam werd aan de leerlingen 
een informatieblad meegegeven om er thuis, eventueel met hun 
ouders,mee verder te gaan of op een donderdagavond terug te 
komen naar het heemhuis om zaken verder uit te werken of uit te 
zoeken. 
Aan de vergezellende leraar werden de boeken"De slag om de 
Peel"en "60 jaar bevrijd" , boeken die door de heemkundekring 
zijn (her) uitgegeven, aangeboden ten behoeve van de school
bibliotheek. 

De aanwezigheid . van Siris en de reacties van de leerlingen en 
begeleiders geven aan dat deze activiteit zeer gewaardeerd is en de 
conclusie is dan ook dat we het volgend jaar zeker weer bezoeken 
van basisschoolleerlingen zullen organiseren. 
Suggesties om dit nog beter of gevarieerder te laten verlopen zijn 
natuurlijk van harte welkom 

Henk van Houten, secretaris. 
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EEN ZEER GELEERDE WEINIG 
BEKENDE SOMERENAAR. 

Bij één van mijn bezoeken aan het Trappistenklooster in de abdij 
van Saint Remy te Rochefort in de Belgische Ardennen werd ik 
door één van de moniken attent gemaakt op het volgende uittreksel 
van de Diction.theol.cath.de vacant. 
De tekst was in de Franse taal maar vrij vertaald luidde die: 

Mardellius Henri, geboren te Someren, in het bisdom 
's Hertogenbosch ( Nederland) op 8 augustus 1593. Hij trad in bij 
de orde van de Jezuïeten in 1612 . 
Na les gegeven te hebben in wiskunde en wijsbegeerte (filosofie) 
aan colleges in Mainz en Würzburg, onderwees hij moraal aan het 
seminarie van Reims. 
Hij verbleef te Holsheim in 1539, daarna als professor theologie te 
Mainz en Malmberg, waar hij ook kerkelijk recht doceerde. Daar 
stierf hij op 25 april 1664. 

Zijn vrij aanzienlijke litteraire werken omvatten: 
1. Pedagogische werken: 

Armamentarium scientificum in quo ... continentur 
axiomata, pronunciata, dicta philsofica imprimus et 
theologica, deinde etiam juridica, medica et CU]USVIS 

generis moralis. Parijs 1635. 
Ars dipurandi ex optimis Academiarium legibus 
concinnata. Keulen 1658. 

2. Didactische verhandelingen: behalve een "Dissertatio theologica 
de sponsalibus et magno sacramento matrimonii"die hij moest ver
dedigen op een stelling van een van zijn leerlingen te Bamberg in 
1653, haalde hij ook citaten aan: "De augustissimo corporis et san
guinis domenici sacramento sex libris distincta dissertatio". 
Antwerpen 1656. 
3. Verhandelingen over de tegenstellingen met de protestanten: 
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a. Protetatio chrisrtiana et aeternae salutis in sola catholica 
religione assecuratio. Bamberg 1644, die moest worden 
weerlegd door de protestant J.Ch. Seldius. 

b. De christiana justificatione dissertatio quadripartita: 
verdedigd als stelling door een van zijn leerlingen. 
Bamberg 1647. 

c. Canones explicandae Scripturae divinae et controversiis 
pmnibus conciliandes generalis et speciales, een 
verdedigende stelling onder dezelfde omstandigheden. 
Würzburg 1653. 

d. Sapientia pacifica filiorum Dei, Keulen 1657 (deel 1) en 
in 1659 (deel 2 en 3) waarin de hoofdgedachte is de 
verzoening tussen de twee grote christelijke godsdiensten te 
verbeteren. 

e. Theologia divinae scripturae. Brussel 1658. Een bewerking 
van deze uitgave is gepubliceerd geweest te Napels in 1748 
onder de titel: Theologia Scriptura divinae; opnieuw 
uit-gegeven in de cursus S.S. de Migne en een Franse 
vertaling uit Parijs, Tournai, 1858: La voix de Dieu 
enseignants les hommes d'après la théologie de l'Ecriture 
sainte, du P.H.Marcellius.( de stem van God de mensen 
lerend naar de theologie van de H.Schrift- van 
P.H.Marcellius. Het is een verzameling van geschreven 
werken gebundeld na de grote theologische richtingen; het 
erom dat alle aangehaalde teksten zich niet beroepen op 
hun litteraire waarde, op de dogmatische waarheid die zij 
gerekend worden te onder-steunen, maar het getuigenis 
afleggend werk zijn van een diepgaand wetenschappelijk 
onderzoek van de geschriften. 

4. Exegetisch werk ( verklarend werk) 
Commentarius in librum Josue . Wurzburg 1662. 
Niet onder te brengen in een bepaalde categori: Ars diu et bene 
beateque vivendi. Würzburg 1762, waar men een antwoord vindt 
op deze vraag: "Qua ratione naturae vitia corrigi ac vita 
humana possit annis. 
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De gegevens uit dit uittreksel zijn verzameld uit: 
Migne: Scripturae sacrae cursus completus (co1.905,906) 
O.Berger-Levrault: Annales des professeurs des académis· et 
universities Alsaciennes (1523-1871) Nancy, 1892 p.1S7. 
Sommervogel: Bibliothèque de la Compagnie de jézus, 
t.v.co1.517-521. 
Harter: Nomenclator, 3e editie tJV, col.135. 

Het enige wat ik van deze Marcellius Henri gevonden heb is uit: 
Noord-Brabantse studenten uit 1550-1750, Bijdragen tot de 
ge-schiedenis van het zuiden van Nederland. Uitgegeven in 1979 
door Stichting Zuidelijk Historisch Contact uit Tilburg. Daarin 
staat vermeld onder 3434; "Mareellis Henricus. 
Someren, Promoveerde 2 september 1684 te Bamberg tot S.T.D. 
Geboren 8 augustus 1593. Trad op 11 october 1612 te Trier in bij 
de 'jezuïeten. Doceerde wiskunde en wijsbegeerte aan de 
jezuïetencolleges te Mainz en Wurzburg en theologie te Reims 
(1633-1636). In 1639 benoemd te Molsheim Hoogleraar theologie 
aan de universiteit te Mainz (1642-1644) en daarna te Banberg tot 
zijn dood op 25 april 1664 

Remy Lammers 
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NA ZESTIG JAAR 

Noud Scheepers 

Mijn herinneringen gaan ver terug en daar ben ik niet altijd blij om 
geweest. Het zijn er veel en ze blijven me trouw, al is het met de dag 
langer geleden dat ik ze opgedaan heb. 
Die van ruim een halve eeuw geleden betreffen voor een groot deel 
bezetting, verzet en bevrijding. Als kind al zette ik mijn oren wijd 
open en dronk ik alles in wat mijn oog opmerkte maar ik vroeg 
meer dan ik sprak. 
In de eerste vijf, zes jaren van mijn leven gebeurde er meer dan 
genoeg dat te denken gaf. En wat iedereen, groot of klein, toen al 
gauw doorkreeg,het was verstandiger je mond te houden en niet 
overal te zeggen wat je dacht of wist. Dat gold later nog steeds 
maar onder de Duitse bezetting was het dringend geboden voor 
ieder die er heelhuids doorheen wilde komen.Die gedragsregel 
werd er bij ons thuis dan ook bij herhaling ingeprent. Het enige 
was dat we niet begrepen waarom we zo voorzichtig moesten zijn, 
we waren te jong en te onervaren om het te snappen maar we 
waren gehoorzaam, we keken en we luisterden en we zwegen. 

Mijn oudste herinnering aan de oorlog is dat ik als jongen van een 
jaar of zes voor ons radiotoestel stond. In de houding als het ware. 
(dat was dus vóór de tijd dat alle toestellen op last van de bezetter 
ingeleverd moesten worden) Wie dat niet deed maakte zich 
schuldig aan een daad van verzet en liep een groot risico. 
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Ik tuurde naar het groene afstemoog en luisterde gebiologeerd naar 
een stem zoals ik er later nooit meer één gehoord heb, de stem van 
de Führer. Het moet één van zijn laatste grote redevoeringen zijn 
geweest. Ik had er uiteraard geen idee van wát hij zei, waar hij heen 
wilde, tegen wie of wat hij was maar één ding was me duidelijk; hij 
ging als een razende te keer. Het eigenaardige was dat zijn furieuze 
drift me in hoge mate fascineerde, dat is me sterk bijgebleven. Wat 
was het dat hier zijn invloed deed gelden en buiten mij zoveel 
mensen aantrok? (De Duitse historicus Werner Maser heeft in zijn 
boek over Hitlers Mein Kampf interessante bevindingen neergelegd 
over diens stem, aan de hand van een gemeenschappelijke 
fonetische analyse). Die woeste woerdenstroom duurde lang en ik 
bleef maar staan en nam het in me op, totdat er iemand kwam aan
lopen en de knop omdraaide. Geen woord van verklaring, ook niet 
van afkeuring, alsof het een natuurverschijnsel betrof dat geen uit
leg toeliet en dat je maar beter buiten de deur kon houden. 

Wij kregen thuis Duitse inkwartiering; ze waren op de terugtocht 
en zouden zich achter de Zuid-Willemsvaart verschansen. 
Ze waren niet vriendelijk en spraakzaam zoals later de Tommy's en 
de Amerikanen, ze waren correct maar meden elk persoonlijk con
tact. Mijn vader wilde een praatje aanknopen, zeer tegen de zin van 
mijn moeder die hem ervan wegriep en waarschuwde. Ze vond 
hem, zoals ze later vertelde, naïef als ze zag hoe vuil die moffen 
keken. 
Ze waren uitgeput en strompelend aangekomen en zaten 's avonds 
bij hun uitgetrokken laarzen hun voeten te verzorgen. 's Morgens 
moesten ze in alle vroegte voor het huis aantreden en er werd 
afgemarcheerd, op weg naar het teruggeschoven front in de Peel. 
Van zere voeten was niets meer te bespeuren. Wat strenge tucht al 
niet vermag. 
Late toen alle oorlogsgeweld overgedreven was vonden mijn broer 
en ik bij onze buurman achter de heg een geweer. Of het van 
Duitse of geallieerde makelij was weet ik niet meer. Het was een 
sensatie die we overal rondbazuinden. Het duurde niet lang of 
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iemand kwam het wapen oprapen en verdween ermee. Misschien is 
het van een deserteur geweest, van welke kant? De Duitsers komen 
in aanmerking wegens de driegende nederlaag maar 

ook weer niet vanwege hun kadaverdiscipline en de doodstraf die 
weglopers riskeerden. Bij de geallieerden kwam desertie ook voor, 
al waren ze aan de winnende hand. Ze riskeerden overigens minder 
zware straffen. 

Bij mijn weten hebben wij in de oorlog nooit honger geleden. Wij 
hadden geluk. Mijn vader was bevriend met een boer, vijfhonderd 
meter verderop en ruilde nieuwe manchesterbroeken, die hij 
periodiek van zijn werkgever Rijkswaterstaat kreeg bij hem tegen 
allerlei etenswaren in. Voor mensen die geen waardevolle 
bezittingen aan te bieden hadden, was het vanzelfsprekend dubbel 
zo moeilijk om hun kostje bijeen te scharrelen. Die konden het niet 
altijd even nauw nemen, zeker wanneer ze een stuk of acht 
kinderen in leven moesten houden zoals de kruidenier bij ons in de 
buurt. Hij handelde met de Duitsers en werd er beter van. Bij de 
bevrijding was hij opeens lid van de O.D. Gewapend met een 
stengun bracht hij collaborateurs op, burgers die met" de bezetter 
geheuld hadden" In Someren waren dat in vele gevallen personen 
uit de onderklasse die dikwijls een diepe wrok koesterden tegen de 
maatschappij waarin ze mislukt waren voor hun gevoel. 
Goed en fout werden streng onderscheiden, vooral bij en na de 
bevrijding. 
Dat was in mijn herinnering speciaal die korte tijd na het vertrek 
van de bezetters en vóór de komst van de bevrijders. Jonge 
verzetshelden reden op snelle motorfietsen door de straten. Op 
school kregen we appeltjes van oranje en vlaggetjes. De vreugde 
kende geen grenzen. We waren weer onder elkaar en hoefden voor 
niemand meer bang te zijn. 
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En toen kwamen de Amerikanen. Wat een joviale kerels. En wat 
hadden ze brede schouders! En wat een branieschoppers, (dacht ik 
achteraf.) maar het waren de helden van de dagen, onze nieuwe 
vrienden. Ze waren rijk en zelfverzekerd en deelden kwatta uit en 
aten brood dat wij niet kenden, een buurjongen van mij at een 
boterham van twee sneden bruinbrood belegd met één snee 
wittebrood. 
In onze tuin stond een grote perenboom, mijn moeder vulde een 
boodschappentas met peren en stuurde me ermee naar het 
Amerikaanse kampement dat tussen de Zandstraat en het kerkhof 
lag, ik moest zeep meebrengen. Die kreeg ik, onder luid gejuich en 
met een gespeelde trap na. Die armoedzaaiers, die schooiers zullen 
ze gedacht hebben. 

Weer kregen we inkwartiering, deze keer van Engelsen. Onze grote 
voorkamer werd ingericht als officiersmess, daar mochten wijzelf 
niet meer komen. Eerst was schraalhans keukenmeester nu deed de 
overvloed zijn intrede. Alles wat ze in het voorhuis overhadden was 
voor ons, dat wel. Ze wisten soms zelf niet meer wat ze nog in 
voorraad hadden. Zo bleef er een grote schapenbout in de kelder 
liggen, totdat hij begon te stinken en mijn vader hem in de 
achtertuin moest begraven, jammer. 
Drank was er plenty, als we dat soms wensten. Ze probeerden eens 
mijn moeder, die samen met mijn vader in de keuken zat, dronken 
te voeren en kwamen keer op keer haar glas vullen. Ze snapten er 
niets van dat het zo lang duurde eerdat ze teut was. Maar zij goot 
haar glaasje telkens over in een verborgen fles en zamelde zodoende 
een drankvoorraad op voor maanden. 
We maakten ook kennis met het type van de Engelse gentleman, 
een statige majoor met een grijs snorretje die zijn arm door het 
raampje van de voordeur stak en zo de deur opende.Hij nam geen 
deel aan de feesten en sliep boven. 
Na een tijdje vertrokken ze, de gevierde bevrijders in een lange 
stoet voertuigen en uitgezwaaid en toegejuicht door de hele straat. 
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Vanuit hun voertuigen wierpen ze ons zuurtjes en chocolade toe. 
Hoe velen zullen hun vaderland teruggezien hebben? 

Ik herinner me dat ik met mijn vader en een buurman stond uit te 
kijken over een stuk bouwland achter ons huis. Het zat vol diepe 
sporen van de tanks en de half-tracks met vierlingmitrailleurs. 
De wederopbouw kon beginnen Maar voor ons kinderen was de 
pret nog lang niet afgelopen. Nog maandenlang vonden we, soms 
in de grond, helmen, gasmaskers, militaire kleding en munitie. We 
braken de kogelpunten van de hulzen af en stookten een vuurtje 
van het kruit dat erin zat. De grote mensen kwamen het niet te 
weten, en terecht. Zij hadden hun avontuur gehad. Nu was het 
onze beurt. 

Noud Scheepers 

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten 
mogelijk. 

Hebt u ook interesse? Info: Henk van Houten 0492 - 332190 
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VRIENDEN VAN HEEMI{UNDEI{RING 
"DE VONDER" 

Acfis Business centrum, Ter Hofstadlaan 75 Someren 
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten 
Autobedrijf Berkvens, Voorste Heusden 55, Heusden. 
G.Berkers, Zonneweg 1, Someren. 
Beheermij v.d.Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 135720 AA) 
Bouwbedrijf van Bree, Vaarselstr.l0, 5711 RE Someren 
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten 
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verberne, Molenakkers 5, Asten 
Gianotten Adviesburo, Wilhelminaplein 6a, Someren. 
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren. 
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24, 5721 BB, Asten 
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten 
Larco Conserven Someren, Industrielaan 10, Someren. 
Leenen BV. Verwarming, Loodgietersbedrijf, Half Elfje 4, Someren 
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.l09 5711 AC Someren 
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren. 
Schildersbedrijf Looymans, Hoornmanstraat 1, 5711 EZ Someren 
Meeus Assurantiën, Postelstraat, Someren 
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, Someren. 
Fr. V. Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25 5721 BA, Asten, 
postbus 61, 5720 AB Asten 
E.B.Steyns, Winkelstraat 9, Someren. 
Smits Bouwbedrijf, Dorser .2, Someren 
Veugen Stallenbouw, Nieuwendijk 90, Someren. 
A.C. Wijnen e.o. Speelheuvelstraat 41, Someren 
De Heer en Mevrouw v.d. Zanden, Jan v.d.Diesduncstr. 17, Asten. 
De Heer en Mevrouw de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren. 
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