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In 1952 ben ik geboren op het platteland in Schijn
del, als oudste kind en enige zoon in een gezin met
vijf kinderen. Na het behalen van het diploma
gymnasium bèta en het voltooien van de studie
Engelse taal- en letterkunde aan de universiteit van
Nijmegen ben ik in 1977 als leraar Engels in het
voortgezet onderwijs gaan werken. Zo kwam ik in
1978 als vervanger in Someren en in 1979 in een
volledige en reguliere betrekking in Asten terecht.
Tot eind vorig jaar heb ik op het CAS en later het
Varendonck-College gewerkt als docent, conrector
en vanaf 1995 als rector. In 1990 zijn mijn vrouw en
ik verhuisd naar de Ostaderstraat in Asten. Onze
dochter van 22 studeert en woont op kamers in
Maastricht.
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in cultuur en
diverse aspecten van de regionale geschiedenis,
zoals archeologie en toponiemen. Als onderwijs
man in hart en nieren kan ik bevestigen dat het
wekken van belangstelling voor ons cultureelhisto
risch erfgoed van groot belang is. De afgelopen
maanden heb ik me globaal georiënteerd op alles
dat de heemkundekring doet en dat is mij prima
bevallen. Er zijn veel enthousiaste en hardwerkende
vrijwilligers en er is een kwalitatief hoogstaand
activiteitenprogramma met een boeiende lezingen
cyclus. Daarom denk ik dat het voorzitterschap van
De Vonder uitstekend bij mij past. Ik ga me er de
komende jaren met alle genoegen voor inzetten.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan van de Rijdt

Van het bestuur
Een nieuwe rubriek: nieuws uit het (nieuwe) bestuur
van De Vonder 
De zomer is eindelijk in het land, beter laat dan
nooit. Tijd voor heemkundekring De Vonder om
ons verenigingsblad in een nieuw jasje te steken. Na
een intensieve voorbereidingsperiode waarin diver
se mogelijkheden onderzocht zijn en waarin de re
dactie geschoold is in het werken volgens de nieuwe
methodiek kan het eerste door Editoo gedrukte
nummer van De Vonder verschijnen.
Het bestuur bedankt de redactie voor bewezen
diensten en hoopt dat de redactieleden nog lang met
veel plezier hun bijdragen aan De Vonder nieuwe
stijl zullen blijven leveren. Op deze plaats past ook
een woord van dank aan Willem van den Bosch, die
jarenlang het printen en vergaren van ons blad heeft
verzorgd, en aan degenen die de verspreiding voor
hun rekening hebben genomen en dit ook nu blijven
doen.
Met ingang van dit nummer wil het bestuur graag
een rubriek verzorgen met informatie van de be
stuurstafel. Het lijkt ons goed onze leden te infor
meren over wat ons bezighoudt en wat onze plannen
zijn. In deze eerste editie wil ik me graag bij u intro
duceren als nieuwe voorzitter van heemkundekring
De Vonder. In het volgende nummer komt in ieder
geval een stukje over de opbrengsten van de heidag
die het bestuur in de nieuwe samenstelling op
woensdag 29 mei in het Klok & Peel Museum te
Asten heeft belegd. Het formuleren van de missie
en de kaders voor een meerjarenbeleidsplan ter
verdere profilering van onze vereniging stond
daarbij centraal. In de bestuursvergadering van juni
willen we de uitkomsten bespreken, daarna gaan we
er verder de vereniging mee in.
Tot slot wil ik me graag aan u voorstellen. Ik ben
Jan van de Rijdt, bijna 61 jaar oud en woonachtig
in Asten. Tijdens de jaarvergadering van De Vonder
op 27 maart van dit jaar ben ik tot bestuurslid ge
kozen, waarbij de waarnemend voorzitter, Henk
Meeuws, de aanwezigen voorhield dat ik tevens de
beoogde nieuwe voorzitter was, als opvolger van
Marijke Hollestelle, die eerder vanwege gezond
heidsredenen terugtrad. De volgende dag is een en
ander dan ook formeel afgehandeld en heb ik de
(denkbeeldige) voorzittershamer van Henk overge
nomen. Alvorens wat meer over mezelf te vertellen
wil ik Henk nogmaals bedanken voor de voortref
felijke wijze waarop hij het interim-voorzitterschap
heeft vervuld.
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Van de Redactie
 
Ja, daar ligt hij dan voor U, de nieuwe Vonder.
Bloed, zweet, maar nog net geen tranen heeft het de
redactie gekost om zich de nieuwe manier van een
verenigingsblad maken eigen te maken. Wij hopen
dat het resultaat van dit eerste nummer bij U in de
smaak zal vallen. Mochten er nog kleine onvolko
menheden tevoorschijn komen, dan hopen wij dit
in de toekomst beter te kunnen doen.
In dit nummer en in de toekomstige nummers zal
er standaard een pagina zijn die door het bestuur
wordt geadopteerd. Wij bieden U in dit nummer in
ieder geval weer voldoende stof om in het verleden
van Asten en Someren te duiken. Maar we leven
ook in het heden, getuige de Koninklijke onder
scheidingen die leden van onze vereniging ten deel
zijn gevallen. Verder heeft onze hoofdredacteur zijn
fantasie de vrije loop gelaten in een verhaal waarvan
in dit nummer het eerste deel verschijnt. Het zou zo
maar echt gebeurd kunnen zijn. Wij wensen U veel
leesplezier.
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Bezoeken van Baron van Voorst
tot Voorst aan Lierop
Commissaris van de Koniging van de provincie
Brabant van 1894 tot 1926.
Eerder verschenen in "de Koepel"
 
Lierop den 27e Augustus 1897.
Den 27e Augustus 1897 bezocht ik deze gemeente.
Ik reed van Helmond naar Lierop, van daar naar
Someren, vervolgens naar Leende, en toen weer
naar het station van Budel waar ik den trein nam
naar Roermond. Men had zoogoed als geen werk
gemaakt van mijn ontvangst, een enkele vlag en
verder een beetje groen aan het gemeentehuis.
Verder niets. Op het gemeentehuis vond ik den
burgemeester met diens twee wethouders, eenvou
dige boeren, een der wethouders was zelfs op
klompen !
Ik zat met hen wat te praten over van alles en nog
wat, in de eerste plaats over het feit dat er geen harde
weg is naar Lierop. Men vertelde mij dat men, nu
de deken van Lierop zoo,n prachtig nieuw godshuis
gebouwd heeft, getracht had om de oude kerk voor
afbraak te koopen, men wilde die dan gebruiken om
de weg van sluis 10 naar Lierop te verharden.
De deken vroeg f 500,- , de gemeente wilde echter
niet meer dan f 200,- besteden. Op den prijs stuiten
de onderhandelingen dan ook af. Op mijne audiën
tie verscheen niemand dan de Kapelaan ( de deken
was naar de retraite*).
[* Retraites richten zich op verdieping van geloofs
inzichten en –beleving]

Hij vertelde mij dat de burgemeester zeer voor de
verharding van den weg was maar dat de boeren
raadsleden te conservatief waren om geld voor de
verharding van den weg beschikbaar te stellen.
Lierop is een eenvoudig boerendorp. De burge
meester (tevens secretaris) is zelf een van de rijkste
boeren uit de gemeente. De burgemeester schijnt
daar vrij wel op zijn plaats. Hij kent het werk, en,
hoewel hij alles zeer origineel inricht, was er toch in
‘t algemeen genomen geen ernstige aanmerkingen
te maken op de administratie. Hij schijnt een een
voudige slimme boer wiens vijand ik niet gaarne wil
zijn wanneer ik in Lierop woonde. De wethouder
van Dijk maakte een aangename indruk. Van der
Sande, de andere wethouder beviel mij minder goed.
De bevolkingsregisters worden op eigenaardige
wijze bijgehouden. Het register van vestiging
( waarin meestal inkomende dienstbode zijn op te
nemen ) blijft fungeren als dienstboderegister.
Daarop is een klapper van de hoofden der gezinnen
bij wie zij wonen en waarin naar dat gezin in het
hoofdregister wordt verwezen. Alleen bij duurzame
vestiging in een familie geschiedt de overschrijving
in het hoofdregister. Van elders ontvangen duplica
ten worden als berichten van vestiging teruggezon
den. De ontvanger boekte vergunningsrecht en
schoolgeld collectief rechtstreeks in het journaal.
De inkwartieringslijst werd niet geregeld herzien.
Lierop den 12 Mei 1902.
Den 12 Mei 1902 kwam ik weer in Lierop. Met een
rijtuig uit Helmond reed ik er heen. B en W deelde
mij mede dat er te Lierop een plaatselijke afdeling
is van den Boerenbond. In het afgelopen jaar was
er voor f 3000,- kunstmest gekocht onder garantie
van het proefstation te Maastricht en voor f 1000,-
krachtvoeder.
Over het algemeen gaat het den boeren niet best in
Lierop. De gemeente ligt hoog. Alleen in natte jaren
groeit er wat. In droge zomers verdroogd alles. Daar
helpt geen mesten aan. Er worden niet veel huwe
lijke gesloten. De menschen zijn bang geen kostwin
ning te zullen hebben. Het loon van dienstbode is
er vrij hoog. Voor eene meid f 100,- voor eene knecht
f 140,-. De knecht is zondags vrij van s,middags één
tot s,avonds tien uur. Sparen doen de knechts in den
regel niet. Over het algemeen hebben ze hun loon
nodig voor kleren en vertering. Met de meiden is
het niet veel beter. Als ze trouwen is het meestal
armoe troef. Ze beginnen te boeren met één koetje,
worden arbeider bij een andere boer en eindige
dikwijls, met in de Peel werk te gaan zoeken, of naar
een fabrieksplaats te trekken. Daar verrichten ze
dan het zware werk, kolen sjouwen enz. of gaan ze
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werken in een ijzerfabriek. Op de boerderij waren
ze het zware werk gewoon en zien daarom in de
fabrieken niet tegen het zware werk op. Ze zijn in
het algemeen kalm van aard, eerlijker, meer be
trouwbaar dan het gewone fabrieksvolk. Ze vinden
daarom nog al gemakkelijk werk.
Jacht verpacht aan Wesselman van Helmond voor
f 100,- aan den arme en f 10,- aan ieder der beide
schuttersgilde. De jacht wordt telkens verpacht
voor twee jaren. Wesselman heeft ook de jacht in
Mierlo. Men klaagt nogal over konijnen schade
vooral in de boschsen onder Moorsel en in de
stuifzand bergen tussen het achterbroek en Hersel.
Het Beuven is 85 hectare groot, men wil het verhu
ren voor +/- 10 jaren voor eene eendenkooi van
Gadschalse te Empel voor een jaarlijks bedrag van
f 200,- . Ik zag het liever aangelegd tot natuur of
vloeiweide* en gaf in overweging door de Heide
maatschapij althans een plan te laten maken. Van
de gemeente gronden zullen +/- 100 hectare aange
legd zijn tot bosch. Vele bosschen zijn niet heel veel
waard.
[ *Een vloeiweide is een perceel grasland dat men
laat onderlopen met een laagje water, teneinde de
opbrengst ervan te verhogen]
In 1900 heeft men voor f 300,- van een koperslager
te Helmond een door deze vervaardigde brandspuit
gekocht. Het is een zuig en perspomp en is er zeer
mee ingenomen. Men kan het water 12 meter hoog
spuiten. De Heer van Dongen, deken van Lierop,
is overleden, men heeft er thans Pastoor Wouters.
Ik ontving hem niet in audiëntie.
De weg van het kanaal naar Lierop en van daar in
noordelijke richting tot de Vleutloop is thans ver
hard. Men koopt berggrind om den weg in goede
staat te onderhouden.
De coöperatieve roomboter fabriek “Flora” dreigt
te niet te zullen gaan. Tot nu toe was de fabriek
gevestigd in een gehuurd gebouw. Sommige willen
dien toestand continueren, andere willen een eigen
fabrieksgebouw stichten. Vandaar de ruzie welke
de fabriek zal doen te niet gaan. Velen boeren leve
ren hun melk aan de margarine roomboter fabriek
te Helmond. Daar ontvangen ze 5 cent voor de liter
melk.
Lierop den 14 April 1905.
Den 14 April 1905. Kwam ik weer in de gemeente.
Vanuit Helmond reed ik er heen, bezocht vervol
gens Vlierden en Deurne vanwaar ik per trein terug
keerde.
Ik werd ontvangen door een pas beëdigde nieuwe
burgemeester van Dijk, met den wethouder van

Waarzenburg. De andere wethouders was nog niet
vervuld. Als secretaris funggeerde reeds de Heer
Michels, burgemeester van Someren, hoewel hij de
koningklijke toestemming nog niet had om secreta
ris van Someren te zijn, zonder daar te wonen.
B en W deelde mij mede dat gemeente f 400,-betaal
de voor afbraak puin oude kerk. De Pastoor liet het
puin naar den weg rijden door de boeren. Deze
deden dat gratis voor de kerk. De gemeente betaal
de nu die f 400,- aan den Pastoor zijnde het bedrag
dat de gemeente anders aan de werklieden zou
hebben moeten betalen, wanneer deze tegen beta
ling de puin naar den weg gereden hadden. De
nieuwe kerk zou f 120.000,- gekost hebben die is
voor de gemeente 1/3 te groot. Zij is zeer kostbaar
in onderhoud waarvoor geen kapitaal aanwezig is
terwijl de kerk gedeeltelijk moet gemeubeld worden.
Er zijn thans twee boterfabrieken in de gemeente,
eene in Lierop en eene te Hersel. Beiden zijn eigen
gebouwde fabriekjes. De jacht is thans voor 6 jaren
verpacht aan Rovers te Asten. f 85,- aan de gemeen
te,   f 65,- aan algemeen arme en f 10,- aan iedere
schutterij ( daarvan zijn er twee). Veel konijnen
schade. Ik gaf 22 machtigingen, samen zullen ze
zowat 220 konijnen geschoten hebben (10 per
hoofd ).
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Het Beuven ligt nog juist als vroeger. Het is te diep
om het te laten leeglopen en dan als weide te exploi
teren. In de droge zomer van 1904 stond er nog
anderhalve meter water. De visserij is verpacht voor
f 41,- aan Boogaerts te Helmond voor 4 jaar. Bui
tengewoon lekkere vis, paling, baars maar moeijlijk
te vangen om het vele vuil. Men blijft steeds voort
gaan met het aanleg van dennenbosch. Men is sinds
een jaar of zeven bezig met den stuifbergen boven
den Achterbroek dicht te poten. Die grond werd
helemaal niet bewerkt, de mast* groeit er best.
[ *De Grove Den werd ook wel mast genoemd. De
stammen van de Grove Den werden vroeger wel
gebruikt als scheepsmasten. Daarnaast was de
Grove Den een leverancier voor terpentijnolie, hars
en teer. De Grove Den groeit prima op heidevelden,
zandverstuivingen, hoogveenmoerassen en in de
duinen. Overal weet deze boom zich staande te
houden.
Een historisch juistere naam voor de Grove Den is
'pijnboom']

Men poot er 40.000 op de hectare ( d.i. 0,5 x0,5 ).
De aanleg kost dan f 50,- per hectare. F 20,- aan
plukmast, en f 30,- aan uitpoten. Na 25 jaar wordt
200’n bosch gesnoeid. Dat brengt f 100,- per hecta
re op en kost f 100,- aan snoeien. Dan wordt het
strooisel verkocht dat brengt f 100,- per hectare op.
Na 15 jaar wordt nogmaals het strooisel verkocht
dat brengt weer f 60,- / f 80,- per hectare op. Na 10
jaar wordt dan het bosch gehakt met ene opbrengst
van f 250,- is men meer dan tevreden. Met de ge
zaaide boschsen gaat het juist zoo, behalve dat ze
twee maal gesnoeid worden. Het eerste snoeien kost
f 100,- per hectare en brengt ongeveer evenveel op.
Het tweede snoeien kost f 25,- per hectare en dat
levert dan f 75,- op.
Daarom houdt men dus f 50,- over. Het voor de
tweede maal snoeien geschiedt ieder jaar of 4 na het
eerste snoeien. Het voordeel van het poten van
bosschen ligt daarin dat men gemakkelijk de mast
aan het groeien krijgt waar deze als ze uit zaad
moeten ontkiemen helemaal niet wil.
De leden van de raad wonen alle om en bij de kom.
De buitengehuchten zijn niet vertegenwoordigd. Op
mijn vraag waar dat aan lag antwoorden men mij
dat op de buitengehuchten de huurboeren woonde
en dat deze minder belang hadden bij den goede
gang van zaken in de gemeente.
Voor het in orde houden van den harde weg ge
bruikt men berggrind uit Eijsden, f 1.90,- voor de
wal, f 0.30,- voor lossen f 0.30,- voor oprijden.

B en W sterk aangeraden een gedetailleerde uitvoe
rige staat der gemeente eigendommen aan te leggen
waarin alle bijzonderheden omtrent cultuur en ex
ploitatie nauwkeurig worden opgetekend. Het te
vens in overweging geven het onderhoud der water
leidingen in ééne hand te brengen en ter laste van
de gemeente te nemen. B en W bevroeden dat er een
lek was in de grondduiker bij sluis 10 onder het
kanaal. Als men dat kanaalpand laat aflopen loopt
de Aa ledig.
De vroedvrouw uit Someren en Dr. Hoyste uit
Asten voorzien in de behoefte aan verlos -genees
kundige hulp. Zoo nodig worden ze door het bur
gerlijk arme bestuur betaald. Dit laatste heeft vol
doende eigen fondsen en behoefd geen subsidie van
de gemeente.
De gewone jaarmarkt ( tweede maandag in april )
was juist gehouden en was van niet veel betekenis.
Er werden aangevoerd 85 stuks vee, en 180 biggen
en verder wat kramenrij. De burgemeester maakt
op mij een zeer gunstige indruk. Men schijnt in de
gemeente zeer tevreden met zijne benoeming.
Lierop den 24e Mei 1909.
Ik was vanuit Den Boschch eerst naar Deurne ge
gaan dan naar Vlierden en vervolgens naar Lierop.
Ik ging vandaar in Helmond slapen. Ik vond er twee
nieuwe wethouders waarvan de eene Raymakers
een broer is van den vroegere burgemeester. Zoowel
met den burgemeester als met Raymakers viel zeer
goed te praten. Wethouder Meulendijks nam eene
meer zwijgende houding aan. Ik vernam van hen
dat het den boeren over het algemeen goed gaat, dat
bijna iedereen lid is van de boerenbond, dat er thans
druk gebruik gemaakt wordt van de Boerenleen
bank, ook om geld te halen. De twee coöperatieve
roomboter fabriekjes zijn omgezet in één grootte
coöperatieve stoom zuivel fabriek te Lierop. De
kleine fabriek in Hersel is dus vervallen. Kunstmest
wordt veel gebruikt, men haalt het benodigde aan
het depot van den boerenbond te Deurne.
Krachtvoer wordt weinig gekocht. De jacht is thans
voor f 111,- verpacht voor zes jaar aan den Heer
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meer zoo erg als vroeger. In het afgelopen seizoen
schoot de gemeente ontvanger er 131.
De visserij in het Beuven is nog steeds verpacht, naar
het schijnt is er haast geen vis meer te vangen. De
raadsleden wonen nog allen om en bij de kom be
halve de Heer van der Linden die op Hersel woont.
Burgemeester bestede veel zorg aan de bewerking
van een staat omtrent de exploitatie der gemeente
lijke bezittingen. Den Heeren in overweging gege
ven, zich met Staatsboschbeheer te Utrecht in
contact te stellen. De waterleidingen worden thans
naar behoren door de gemeente onderhouden.
Grondduiker onder Zuidwillemsvaart bij sluis 10
wordt door het rijk in orde gebracht. Heb B en W
in overweging gegeven om te trachten in overleg met
Asten en Vlierden den stipdonkse watermolen aan
te koopen en af te breken. Vermoedelijk zou de
provincie daarbij wel willen subsidiëren. De Pastoor
deed eene aanvraag om een susidie van f 5000,- ten
behoeve van liefdehuis, bewaarschool, meisjes
school enz. B en W attent gemaakt op het groote
nadeel dat het onderwijs zou lijden, wanneer van de
80 kinderen er 40 naar eene meisjesschool gingen.
Dan zouden er in plaats van ééne twee mans school,
twee éénmans scholen komen. Het is onmogelijk
dat één onderwijzer aan 6 klassen tegelijk les geeft.
Dan kan er van het hele onderwijs zoo goed als niets
terecht komen. ?? mocht de raad die f 5000,- nooit ??
wanneer niet a priori vast stond, dat én op de
openbare en op de bijzondere school een surnume
rair onderwijzer zou komen.
Lierop den 12e maart 1913.
Den 12 maart 1913 kwam ik weer in Lierop vanuit
Helmond bezocht ik achtereenvolgens per auto
Deurne, Vlierden en Lierop. Vandaar keerde ik
naar Helmond terug.
De raadsleden waren thans vrij goed over de ge
meente verdeeld. 3 op Boomen, 3 op Groenstraat,
1 op ??, en 1 op Heesven. Volgens burgemeester is
er nog al wat oud archief. Het is echter niet geïn
ventariseerd. Wel moeten de stukken van de laatste
50 jaren netjes geordend zijn. Jacht verpacht aan ??
en drie andere Heeren. Op het moment geen konij
nenschade. Sinds de nieuwe visserijwet is visserij in
Beuven niets meer waard. Volgens die wet mag
tussen 1 april en 1 september niet met sleepnetten
gevist worden. Bij het bevissen van het Beuven
moeten de menschen tot aan hun middel in het water
staan. Tussen 1 september en 1 april is dat niet snel
mogelijk.
Burgemeester houd den staat van exploitatie der
gemeentelijke bezittingen netjes bij. De gemeente

heeft thans 160 hectare dennenbosch. Men is in
relatie getreden met Staatsboschchbeheer maar nog
niet tot eene overeenkomst kunnen geraken. Voor
onderhoud waterleidingen geeft men zich veel
moeite. Met Pastoor Offermans en Kapelaan
Swinkels diens school voor meisjes uit den boeren
stand gaan kijken. De meisjes leren daar zoowel
koken, naaien, knippen, goed verstellen, als melken
en varkens voeren. De cursus duurt één jaar, er zijn
27 meisjes terwijl de school plaats biedt voor 30
kinderen. Ik geloof dat de school heel nuttig kan
werken maar vrees dat de cursus niet voldoende is
om het geleerde behoorlijk te laten verwerken en
bezinken. Met instemming is daarvoor een twee,
beter nog een drie jarige cursus noodig.
Op den dag der opening van zijne inrichting gingen
de meisjes van de openbare school over naar de
zusterschool van den Pastoor. Hoewel het getal
leerlingen op de openbare school daardoor daalde
tot beneden veertig blijven aan die school twee
leerkrachten werkzaam. Ook aan de bijzondere
school (+/- 40 meisjes) zijn twee onderwijskrachten
geplaatst. Hulde aan den Burgemeester en aan den
Pastoor !
Lierop den 3e Augustus 1918.
Den 3e augustus 1918 bezocht ik vanuit Helmond
per auto de gemeente Lierop en zes gehuchten.
Evenals steeds maakte de burgemeester van Dijk
ook nu weer een uitstekende indruk.
Lierop eene uitsluitend landelijke gemeente, moet
uitsluitend van het landbouwbedrijf bestaan. De
boeren ondervinden zeer den druk der tijden door
dat ze minder mest en minder kunstmest hadden
waren ze wel gedwongen om minder rogge te zaaien
dan vroeger. Ze konden het meeste land niet in
voldoende staat van bemesting brengen en zaaide
op de hooge zanderige akkers evene (*een bepaald
soort haver), welke zich met minder goed toeberei
den grond tevreden stelde. Het getal koeien in de
gemeente is +/- 525, vrijwel gelijk aan het getal dat
er vroeger was, maar het jonge vee moest wel voor
50 % opgeruimd. De koeien geven intussen niet
meer dan 2/3 van de melk van vroeger. Gemiddeld
6 liter tegen vroeger 9 liter. Men krijgt ook niet meer
dan 30 tot 40 % van de kunstmest van weleer. In
1915 heeft gemeente met Staatsboschbeheer gecon
tracteerd voor de beboschching van 180 hectare.
Daarvan is thans 36 hectare tot bosch aangelegd.
Staatsboschbeheer verpleegt het verdere boschbezit
van de gemeente niet. Dat bezit bedraagt thans 148
hectare en wordt door de gemeente nog voortdu
rend uitgebreid. Laatstelijk (*onlangs) nog met 12
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hectare. Sprangers is de ambtenaar van het Staats
boschbeheer die de ontginningen voor dat beheer
uitvoert. Hij woont in Nijmegen.
De cursus voor opleiding van meisjes uit den boeren
stand is sinds 1917 een tweejarige geworden. Geluk
kig, nu kan het geleerde wat bezinken. Burgemees
ter houd zijn beschrijving van de gemeentelijke
ontginningen trouw bij. Hoofd der school blijft
geregeld een tweejarige landbouw cursus geven.
Konijnenschade is er niet. We doen de fazanten
kwaad. De eigenaar van de jacht, de Heer van Laan
uit Deurne is al druk bezig die op te ruimen.
Lierop den 18e Mei 1922.
Den 18 mei 1922 bezocht ik vanuit Helmond de
gemeente Lierop en Deurne.
Het verslag over 1921 was een echt prulverslag. Niet
geschikt om als basis te dienen voor mijn bespre
kingen met B en W.
Ik heb B en W daarop gewezen. Later liet ik den
gemeentesecretaris -Michels- binnenkomen om
hem mijn ernstige ongenoegen over zijn prulwerk
te betuigen. Dit laatste gebeurde natuurlijk niet in
tegenwoordigheid van B en W.
De aanleg van bosschen door Staatsboschbeheer
vordert maar langzaam. De arbeidslonen zijn te
hoog. Lierop kan geen hoger bedrag per jaar be
schikbaar stellen. Van de 180 hectare waarvoor
gecontracteerd werd is thans 65 hectare beboscht.
Gemeente heeft nog 148 hectare bosch welke niet
door Staatsboschbeheer verpleegd wordt. Verder
nog uitgestrekte complexe woeste gronden. De
Heer Sprangers te Nijmegen zorgt voor de ontgin

ning Asten, Someren, Vlierden, Deurne en Lierop.
De kosten van deze houtvester* Zijn in het algemeen
ontginningsplan inbegrepen.
[*Wetenschappelijk gevormde boschbouwkundige,
belast met het beheer van een houtvesterij]
De jacht is voor zes jaar gepacht door Heer Norbert
Smits van Oyen voor f 509,-. Veel patrijzen en fa
zantenschade langs de grens van Mierlo. Geen ko
nijnschade dat naam heeft.
Pastoor Offermans kwam zijn opwachting maken.
Zijn boerinnenschool blijft goed gaan. 27 meisjes
meest uit Noord Brabant. Voor Limburg is tegen
woordig eene boerinnenschool te Poschterholt. De
cursus is nog een tweejarige. De school is thans
aangewezen op steun ( 70 %) van het rijk. Inverband
met de bepalingen van de nijverheids onderwijs wet
1920 subsidieert de provincie niet meer.
Lierop den 22e Juni 1928.
Den 22 juni 1928 bezocht ik Lierop en Deurne.
Evenals altijd maakte burgemeester van Dijk mij
nu ook weer een uitstekende indruk. Hij moet in
1929 aftreden als burgemeester en vreest niet her
benoemd te worden omdat hij dan 70 is. Ik heb hem
dienaangaande een beetje gerust gesteld.
Er zijn geen partijen in Lierop. Sinds de nieuwe
kieswet werd er nooit gestemd. Men is het samen
roerend eens. Om het gezamenlijke zwemmen van
jongens en meisjes in het 85 hectare groote Beuven
tegen te gaan was men verplicht daartegen een po
litie verordening vast te stellen. Te Someren en te
Lierop is het tegelijk kermis. Om de jonglieden in
de gemeente te houden was men verplicht allerlei
vermakelijkheden op de kermis te Lierop toe te
laten. Boterfabriek gaat goed. 600 koeien alle uit de
gemeente. Autobusdienst Weert - Helmond pas
seert over den kanaaldijk Lierop. Vroeger door
Lierop gesubsidieerd, thans niet meer. Op de Boe
renleenbank staat ongeveer twee ton. Veel konijn
schade.  Zou er ook verband kunnen bestaan tussen
de omstandigheid dat Jurgens uit Nijmegen de
pachter is van de jacht, en burgemeester van den
Elzen voorzitter van de wildschade commissie ? Het
Staatsboschbeheer gecontracteerd voor
bebossching van 180 hectare. Daarvan zijn thans
130 hectare beboscht. De heer J. C. Nij te Asten is
houtvester voor de ontginningen van Asten, Some
ren, Vlierden, Deurne en Lierop.
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Wurum Aastese zo aarig zijn. En
Zummerse zo'n aorige.
 
Ik trap natuurlijk een open deur in met de vaststel
ling, die in de aanhef van dit verhaal verscholen ligt.
Des te interessanter is dan ook het waarom en
daarom van deze klaarblijkelijkheid te achterhalen,
hetgeen toch geheel past in het kader van de naar
kennis van achtergronden dorstende heemkundige
belangstellenden.
Toen ik na jaren weer in Asten kwam wonen, viel
mij meteen op hoezeer ik paste en geheel opging in
de karakterologische achtergrond van de Astenaar.
Ik viel gewoon niet op, hetgeen geheel aansluit bij
de ons kenmerkende bescheidenheid.
Doch nu, bij gelegenheid van het 800-jarige bestaan
van onze Heerlijkheid, is het niet meer dan billijk
de lampen maar eens onder de korenmaat vandaan
te halen.
Toegegeven: het is niet altijd zo geweest en ook nu
nog zijn er hier en daar panden in sommige straten,
die bewoond worden door mensen, die het van
oudsher wat hoog in de bol hebben, die je zonder
groeten voorbijlopen of slechts een minzaam knik
je als teken van superioriteit voor je over hebben.
We malen daar niet om. Het tij is reeds lang geleden
gekeerd - en wel geheel ten goede - en daar mogen
we trots op zijn.
Aangezien vergelijken de dood in de pot is zullen
we de omliggende dorpen niet met naam en toenaam
noemen maar wellicht is dit nu een uitgelezen gele
genheid voor de inwoners aldaar de hand eens in
eigen boezem te steken. Er valt wellicht nog een en
ander op te steken.
’Tant pis’ !! Et…’honni soit qui mal y-pense’!!
Jaren terug, in lang vervlogen tijden, was Asten nog
een achterlijk boeren - (die wij met deze vaststelling
niets te kort willen of ook maar zouden kunnen
doen) gat. Er waren dieven, messentrekkers en
ander gespuis. Het was er gevaarlijk, unheimisch,
men bleef er liever weg. Zelfs Maria, die de Moeder
Gods genoemd wordt, had het er niet op en ont
vluchtte het dorp tot vier maal toe om uiteindelijk
in Ommel rust te vinden.
Ondanks dat vormde er zich toch ook een elite, die
de adelijkheid (in de goede betekenis van het woor
d) van het kasteel en zijn Heer op zich af meende te
voelen stralen, hetgeen hen aldus boven de omme
landen en hun bewoners verhief. Niet geheel ten
onrechte; maar dit even terzijde.
Men meende dan ook dat de naam Asten verklaard

kon worden als Aa-stein (kasteel aan de Aa).
Hoogmoedige kul! Asten komt van het Germaanse
woord “haste” dat tak of wis betekent.(Wilgentenen
in een drassig land?) Het heeft mogelijk nog andere
betekenissen, hetgeen door Cees Verhagen zo des
kundig uit de doeken is gedaan in een eerder ver
schenen Vonder. Waarschijnlijk stammen we dus af
van mandenmakers. Een eervol beroep overigens!
Zonder mandje, dat Mozes het leven redde, waren
de Joden nooit in het beloofde land gekomen en
hadden wij nooit het ware geloof gehad, dat onze
tranen droogt, ons een troost is bij bittere nood en
ons een blije, heerlijke en onverwoestbare toekomst
in het verschiet stelt. Dat moet even gezegd! Ook
weer iets om trots op te zijn.
De gebeurtenis, die echter voor Het Keerpunt
zorgde en de Astenaar veredelde - zo mogen we dat
in alle bescheidenheid toch wel noemen -, lag ergens
in het begin van de 15de eeuw.
Dit geschiedde:
Vlak bij de Aa aan de Somerse kant lag een klein
boerderijtje bewoond door een oud echtpaar en hun
kleindochter, die naast de verzorging van haar
grootouders, een paar schapen, een geit en een
koppel kippen, ’s avonds de spaarzame klanten
bediende, die gebruik maakten van de geboden
gelegenheid een borrel te vatten in de dan als uit
spanning dienstdoende woonstee.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haar ouders waren aan de pest gestorven, een gave
Gods, waarvoor niet veel dankbaarheid bestond.
Jacoba heette de aanminnige deerne en menige extra
vertering was dan ook te danken aan haar zo slan
ke en buigzame leest. Twee jongelui, een schaapher
der uit Someren en een mandenmaker uit Asten, die
vlak bij de Aa een streep grond bezat, waren meer
dere avonden per week te gast, zomer en winter.
Elke keer als Jacoba met de potten bier of borrels
voorbij kwam, kreeg zij van de Zummerse een klats
op haar rechter en van den Aastense een klap op
haar linker bil. Weliswaar was niet elke klap een
daalder waard maar na een uurtje had ze die toch
wel bij elkaar. De jongelui, die nog goed in de
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hormonen zaten, deden dan ook alleszins hun best
de aandacht van het meisje te vangen. In juli bracht
de Zummerse een zak pas afgeschoren wol mee, die
hij met haar schoon pluisde. Zij namen er ruim de
tijd voor. In de late lente kwam den Aastense met
de eerste sla en andere vruchten van het veld zoals
wortelen en andere knolgewassen en maakte die
voor onmiddellijk gebruik gereed, waarna hij de
rest, die er van de ruimhartige hoop overbleef, in
kuilde. In de herfst volgde de Zummerse weer met
een prachtige lamsbout of een zij spek en den Aas
tense met een mud appels, die op latten werden
bewaard of in stukjes gesneden en aan een draad
geregen te drogen werden gehangen. Jacoba vergat
niet tijdens het verwerken van de goede gaven vast
tegen de gulle gever aan te gaan zitten, die zich de
kroonprins voelde van het huis. Ondertussen zat
opa te dutten naast de schouw en lag grootje in de
bedstee. De gemoedelijkheid van het geheel, de
sportieve rivaliteit tussen de jongelui, het gesnurk
van de oudjes en de niet aflatende geurige frisheid
van Jacoba maakte van het geheel een idyllisch en
onverwoestbaar tafereel. Totdat……in de lente van
het jaar veertienhonderd en zoveel de kriebels bij de
Zummerse de overhand kregen en hij naar het oude
opaatje ging om de hand van zijn kleindochter te
vragen. ’Ge bedoelt watter an vaast zit’, zei de ouwe
baas. Maar verder vond hij het allemaal wel goed;
ze zouden toch in dit huisje gaan wonen en zijn
verzorging was gegarandeerd. Den Aastense kreeg
er lucht van en de worm van jalousie en afgunst en

het gevoel door Jacoba te licht bevonden te zijn nam
bezit van zijn gemoed.
Jacoba, die door haar ervaringen met schippers en
andere gasten van de wol geverfd was en zeker nog
geen zin had het inkomen, dat van twee kanten
binnenkwam, te laten varen en naast het werk in de
bediening ook nog de sponde te delen, liet zich
ogenschijnlijk gebruiken als speelbal der aanbid
ders. Niets was minder waar. Als een biljartbal op
een niet geheel waterpas staand biljart wist zij
( gecontroleerd ) nu eens tegen de rooie en dan weer
tegen de gele aan te botsen en daar even te blijven
liggen tot die onder de indruk van die aanraking
weer verder kon tollen. Maar ook haar hart was niet
van steen en uit blikken en gebaren werd steeds
duidelijker, dat zij voor de schaapherder koos.

Het was tijdens een van die zomerse lauwwarme
zoele nachten toen zij naast haar Dorus lag, dat zij
deze droom had: zij liepen samen in de volle zon te
wandelen langs de Aa, toen plotseling de hemel
verduisterde en een bliksemschicht het luchtruim
doorkliefde. Boem: een keiharde donderslag er
bovenop!! Zij voelde een siddering door het lijf van
haar vriend gaan. Zij keek naar haar geliefde en zag
dat zijn hoofd van zijn romp viel, in het gras rolde
en zo de Aa in, waar de stroom het wegvoerde. Het
draaide nog een paar keer rond in ene wiel, ging
kopje onder, kwam weer boven en dreef weg. ’Ge
bent oewe kop kwijt’, zei zij. ’Ja’, zei Dorus met een
plotseling donkere diepe stem ’seinds dek aw ken
ben ik minne kop kwijt’. ’Wa zegde ge dè schon’,
zei Jacoba en drukte een warme kus op het restje
hals dat nog overeind stond. ’Ik hebt toch ‘zo schon
gedromd’, zei zij ’wa zedde gij toch ‘n lieef menneke’.
Dorus, die zijn kop er weer bij had, pakte haar nog
eens stevig vast. Een mooie droom??? Oei…oei…!!
Hoeveel onzen Aastense ook aansleepte om het tij
te keren: aardbeien, kersen, rooie bieten en andere
knollen, oogstappels, schorseneren en noem maar
op…. baten mocht het niet en het hek was voor hem
dan ook helemaal van de dam, toen er op het weitje
naast de kroeg plotseling een wit lammetje stond te
gazen. Er werd niet meer gebeugeld om een pot bier,
er werden geen fooien meer gegeven. Met een ver
beten gezicht bestelde hij zijn drank, trok zijn pet
over zijn kop en keek stuurs voor zich heen. Jacoba,
die dit allemaal zag, trachtte hem te troosten, zei,
dat ie zo’n goeie jongen was, altijd welkom, dat ze
zo ingenomen was met zijn prachtige groenten en
fruit. En toen… als een klap op de vuurpijl, dat hij
zeker getuige mocht zijn, als het zover was. Het werd
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zwart voor zijn ogen, hij wendde zich van haar af
en liep het veld in langs de Aa, waar hij uitkeek naar
een diepe wiel…Maar nee… eerst moest hij zijn
gram halen. Tot de ochtendschemering zwierf hij
door de velden en de beemden tot de kou hem uit
eindelijk naar huis deed gaan.
Een paar dagen later trof hij de Somerse oud-kame
raad, die hem aansprak en zei, dat het geenszins zijn
bedoeling was om onder zijn -of wat hij ook dacht-
duiven te schieten. Hij bood hem aan de vriend
schap te hernieuwen, er een pot bier op te drinken
en ’zand erover’. Den Aastense kon zich nauwelijks
inhouden en zei, woest en dol uit zijn ogen kijkend:
’aw maak ik kapot’ en liep weg.
Zijn bloed verzuurde, zijn hart klopte traag van
ingehouden spanning. ‘s Nachts liet de slaap hem
in de steek en als hij tegen de morgen toch in slaap
viel, schrok hij al gauw wakker uit een vreselijke
nachtmerrie, waarin hem vaak de duivel achterna
zat of iemand met een getrokken mes. Eens zag hij
Jacoba liggen in een grote plas bloed met naast haar
een ponjaard en verder niets. Nooit kwam diëe
Zummerse voor in zijn dromen, wel vaak de vonder,
waarover hij liep, als hij naar de taveerne ging.
Daarop vaak een schim, die achteruit week, als hij
naderbij kwam. Het lukte hem nooit over te steken,
alles werd duister en hij werd vaak met een schreeuw
wakker. Soms ook stond hij midden in de nacht op
en liep naar de Aa tot aan de plek tegenover de
taveerne. Het was er bijna altijd duister. Alleen de
wind en soms het knarsen van de schuurdeur. Al
lerlei beelden van wat zich daar binnen afspeelde
maar wat hij nooit in werkelijkheid kon zien, vulden
zijn verhitte en wanhopige kop, waarin langzaam
één fantoom een vaste gestalte kreeg, waarover hij
niets meer te zeggen had en dat hem volledig in de
greep kreeg. Als hij dan eindelijk leeg en uitgeput
door het niets naar huis liep, kon het gebeuren, dat
uit de struiken een grimmige duivelskop hem
grijnzend aankeek en hij op de vlucht sloeg. Hoe
harder hij liep des te duidelijker hij hoorde: ’vat’m,
vat’m’. Hij voelde de hete stinkende adem van den
Viant in zijn nek.
Hoe anders was het aan de ander kant van de Aa
aan de westelijke oever. De mensen uit Someren,
die het zich nog herinnerden, zeiden, dat voor die
gruwelijke gebeurtenis plaats vond, het voorkwam
dat er meerdere keren per maand een volle maan
aan de hemel stond, dat de sterrenhemel behoorlijk
van slag was en dat (zo heeft men dat later kunnen
interpreteren) zelfs het Zuiderkruis te zien is geweest
en dat Venus, de morgenster, langer wegbleef om

de nachten langer te laten duren. Ook geurden de
rozen zwaar en vol, zelfs buiten het seizoen.
Meerdere keren gebeurde het ook dat de luiken
klapperden en de pannen op het dak begonnen te
rammelen. ’Gao toch ’s kieken vadder’, zei grutje
dan, ’t onwèèrt’. ’Nee, moeder’, zei de ouwe heer,
’gao mer gereust slaope, ’t is de jonkheid, dè bende
vergèète’.
Zo gingen maanden voorbij en in de winter kondig
den ze de bruiloft aan. Den eerste Mei zou het te
doen zijn. Heel Someren wist ervan en in Asten deed
het gerucht de ronde, dat iedereen, die op die dag
de Vonder overkwam, enne gratis pot bier kreeg.
Drie weken voor die mooie dag stond ‘den Aasten
se midden in den herd van het taveernke, hij ging
recht op de Zummerse af, greep hem bij de kraag
en beet hem toe: ’We vèèchten ‘t uit, overmèrege op
de Vonder; ge nimt mer ‘t wapen de ge wilt’. ’Ge
bent hartstikke gek’, zei de Zummerse, ’1 April is
alweer voorbij’. ’Zo nie’, zei den Aastense, ’dan
stook ik hier de heel keet an, wie d’r ok binnen is’.
Jacoba, die dat alles zag gebeuren, wilde tussen
beide komen maar den Aastense duwde haar driftig
van zich af, hetgeen hem op een vuistslag midden
in zijn gezicht kwam te staan. Hij verroerde geen
vin keek zijn tegenstander strak in de ogen en zei,
’overmèrege om aacht ure ’s mèrges’. Hij draaide
zich om en liep weg. ’Ik zal d’r zijn’, schreeuwde de
Zummerse hem na.
En hij was er!! Hij had een degen omgegord en
achter zijn riem stak nog een ponjaard.
De snelstromende Aa kronkelde zich door de len
tegroene velden onder de vonder door naar het
noorden. De ochtendzon rees boven de kim en over
het kabbelende water dansten de vonkjes van haar
spiegeling voor haar uit. Er floot een lijster in de
struiken; mussen kwetterden en dansten in de heg

gen…..

 
Zowel in Someren als in Asten had het gerucht over
de gebeurtenis twee avonden ervoor en de uitdaging
van den Aastense aan de Zummerse veel mensen op
de been gebracht aan weerszijden van de Vonder.
Liefde en agressie zijn het zout in de pap van het
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leven, zeker als het zo saai is als toentertijd in deze
goegemeente. Een leven dat alleen maar smakelijker
gemaakt werd door de zondagse preek, de roddels
en achterklap. Er was al heel vroeg in de ochtend
een onplezierige animositeit tussen de vertegen
woordigers van de twee dorpen, die het zonder van
de hoed en de rand te weten opnamen voor hun
dorpsgenoot. Schimpscheuten en beledigingen
vlogen over de Aa heen en weer. Een opgejutte
mandenmaker uit Asten riep tegen de Zummerse
kemphaan. ’Waog ’t nie over de breug te komme en
inne voewt in Aaste te zetten’. ’Aaste’ zei de Zum
merse;’ik wil d’r nog nie begravve worre’.
Daar kwam den Aastense en horentjesdrager aan
geschreden. Hij was een kop groter en zou zich
bedienen van een goedendag, die hij paraat hield,
toen hij de Vonder op liep. Bij de eerste stap al kwam
de Zummerse naar voren (NB.Van Zummere en nie
baang!!) en hield zijn ponjaard in de aanslag en tot
steken bereid, maar voor hij uit kon halen zwaaide
den Aastense de goedendag boven zijn hoofd en
wilde er de Zummerse mee verpletteren. Die dook
schielijk weg en wist nog net den Aastense in ‘zinnen
bil’ te steken. De knots raakte de brugleuning, die
onder het geweld van de klap doormidden brak. De
splinters vlogen in het rond. De Zummerse wierp
zijn ponjaard weg en trok zijn degen. De Zummer
sen begonnen te juichen, toen zij de Aastense even
zagen wankelen en riepen ’Stèkt‘m kapot’! Waarop
de Aastensen: ’Slao’m de herses in’.

Achter het raam van de herberg stond Jacoba haar
bange hart vast te houden en joeg een reeks schiet
gebedjes naar boven voor het behoud van haar
geliefde.

Den Aastense haalde voor een tweede keer uit. De
loodzware met ijzeren pinnen bezette bol suisde
door de lucht en deed de schedel van de Zummerse
openbarsten juist op het moment, dat de vlijmscher
pe - want van te voren nog eens extra aangezet op
ene wedsteen, waar nog eens goed op ’getufd’ was
- blanke degen van de Zummerse de buik van den
Aastense openreet. Beiden wankelden even. De
Aastensen, die slechts het hoofd van den Zummer
se zagen, waar de hersenen begonnen uit te puilen
riepen: ’Kiek, gin spier verstand’! ’Wa’n klien ver
stand. Sliep uit, sliep uit’, waarbij ze met de rech
terwijsvinger over die van de uitgestoken linker
streken. De Zummersen van hun kant, die de dar
men van den Aastense uit zijn buik zagen puilen en
de inhoud eruit gutsen, riepen: ’Kiek, niks as stront
en derm. Sliep uit, sliep uit’. Toen stortten beiden
neer op de Vonder, die rood en bruin kleurde van
het bloed van de Zummerse en de laatst genoten
maaltijd van den Aastense. Geschreeuw, verbijste
ring, gehuil, gejammer. Men wilde elkaar te lijf gaan
maar de Somerse pastoor, die was komen opdraven
met de Heilige Olie ( helaas te laat) wist de meute
uit elkaar te houden. “In Gods Naam” zei hij. Hij
diende de twee post mortem nog het Heilig Oliesel
toe na hun de absolutie gegeven te hebben. De
duivel, die zijn klauwen reeds had uitgestrekt, had
het nakijken. Hij zou, zo ging het verhaal onder de
brug gehangen hebben, klaar om de twee zondaars
bij hun zielige kladden te grijpen en mee te slepen
naar de eeuwige verdoemenis. Maar bij de absolutie
zou hij in het water geplonsd zijn, dat vreselijk hard
begon te sissen. Er waren er die het zelf gehoord en
gezien hadden.
Achter de deur van de taveerne zakte een meisje in
onmacht op de vloer….!! Hoog in een boom floot
een merel, geheel in het zwart, een laatste requiem
voor de twee!!
 
 
wordt vervolgd
 

Multalulli
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Te voet dur Aasten (deel 16 )
Verteld door Piet Feijen.
In de jaren 80 van de vorige eeuw wandelden leden
van de Bond voor Ouderen onder leiding van hun
voorzitter Piet Feijen, door Asten. Zij maakten een
overzicht van Asten van ongeveer 1920 tot 1985.
Velen van u zullen zich de mensen, hun beroepen en
hun eigenaardigheden nog wel herinneren. Ook de
behuizingen en straten van die tijd. Al is het nog niet
zo lang geleden, er ligt hier misschien een taak tot
navolging zodat het nageslacht aansluiting kan vin
den met het huidige Asten. Van wat verloren ging en
er bij kwam. 
Mi Vastelaovondmaondag waren ze er wir gelijk.
We zallen zi Jan, mer wâ apperentie maken, want
vandaag heb ik 'n apart verhaaltje.
Hier, hotel "De Arend" is oew inmiddels wel
bekèènd. De kuiperij mi café hierlangs is van Janus
ke en Drieka van Hoek. Drieka's naam is Peters,
mer vanwege 't veul poetsen zeggen ze "Blink". Ge
kàànt er goe zijn en nô 't Lof gôn we er jassen, be
loofde Jan.

Di hier is 't café van Piet van Bussel. Dè is 'n bruur

van Bette, die mi Willem van Horssen is getrouwd.
En di hier is de ààuw openbare school, die wordt
gebruikt vur concerten, uitvoeringen en aander
grote bijinkomsten. An d'n vurkant is nog 'n intakt
schoollokaal en dur worren in de winteraovenden
nog landbouwkursussen gegivven, mer dè is ellie wel
bekèènd zi Jan. (Waar dit allemaal heeft gestaan
zijn nu 'n gedeelte van het gemeentehuis en het
parkeer terrein. De "Doornboom" en de Edah zijn
er ook nog gevestigd geweest). We lopen terug en
hier op d'n hoek is 't huis mi bakkerij van Tonna
Schellings, in hil Aasten bekèènd. Dan 't woonhuis
van Jan Butter, de mulder van Gitsels. Dan kumt
kommies Sprenkels, wôr van Toon de zoon al 'ne
goeie schoenmaker is. Een van de bèèste klirmakers
wônt hier, Driek Eijsbouts. (Driek werd negentig

jaar en was er trots op, dat zijn drie zoons, Frans,
Antoon en Piërre de kleermakersstiel trouw bleven).
"t Lèèste huis in de korte Kerkstraot is 't café van
Piet Hoefnagels. (In latere jaren zou Piet zich bij
zonder beijveren voor de dorpspolitiek, en met
succes). Nu zijn er de Amrobank met woonhuis van
mevr. Eijsbouts en groentehandel v.d.Rijt. Daar
naast Antoon Eijbouts en dan de winkel en bakke
rij van Jan Koolen. In het grote huis van Tonne
Schellings wonen nu drie familie's van Horssen.
We zallen 't huukske um gao zi Pirke, en dan staon
we vur het café mi winkel en bakkerij van Jan Hoes,

die getrouwd is mi Nel Aarts, dochter van Toon
(Sigaar) Aarts en weduwe van A.de Louw. Mia,
Toon en Nolda zijn de vurkeinder. (Nu Hoes ban
ket).
Dan schoenmaker Pirke van den Einde. (Zoon Jan,
schoenmaker en winkel, kleinzoon Piet heeft er nu
winkel en schoenmakerij).
De volgende is Hannes "de Snijer" Linden, nadere
uitleg overbodig, zi Jan. Hier wonen twee naaister
kes, Mieke en Hanneke Franssen. En naw zijn we
gekommen, wôr ik ellie iets aparts over wou vertel
len. Hier wônt Nard Hoefnagels, die getrouwd is mi
Toos Knaapen. De miste mensen kennen 'm alleen
als "Lange Nard". Nard hi 't nie zô gemekkelijk
gehad. Hij was amper vier jaor toen z'n vader ge
storven is. Die was reiziger vur z'n bruur Lowieke,
die 'n leer looierij hâ. Sjef Hoefnagels, de vader van
Sjang, was bakker kruidenier, dus drie gebroeders
Hoefnagels. Smid Willem-oom van Bussel werd
voogd en toen Nard 12 jaor was, moest ie van
Willem-oom smid worren. Mer um dè Willem oom's
wil wet was, al was z'n ideaal eigenlijk onderwijzer
worren, is Nard smid geworren en 'ne goeie ôk !.
(De bewijzen van zijn vakmanschap staan er nog;
de hoefstal voor het huis op de hoek Julianastraat-
Kleine Marktstraat, beschermd door monumenten
zorg. Kleinzoon Leo was voorlopig ? de laatste
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Hoefnagels-kunstsmid die er woonde.
Het echtpaar Hoefnagels-Knaapen had één doch

ter, Toos, en van de zeven zoons hebben drie het
vak smid geleerd en zijn er drie missionaris gewor
den. Van deze zes leeft alleen Thieu nog en die is
nog steeds (72 jaor) op zijn post in Piloës.
Voor we met deze nieuwe aflevering beginnen, al
lereerst nog een korrectie en aanvulling op ons
vorige verhaal en wel over de familie Nard Hoefna
gels.
Het gezin Hoefnagels bestond uit dochter Toos en
de zonen Willem, Sjaak, Frans, Emanuel, Mathieu,
August en Sjef. Sjaak studeerde bij de Paters van de
H.H.Harten in Valkenburg en werd missionaris in
Brazilië. Emanuel ging bij de zelfde orde en werd
broeder in Ginneken. Hij mocht om gezondheids
redenen niet naar de missie. Thieu studeerde in
Leuven bij de orde van St.Jan en is nu nog werkzaam
in Piloës. Willem, Frans en August hebben het
smidsvak geleerd en Sjef tenslotte is jaren lang bij

de technische dienst van de P.T.T. geweest.
De familie Hoefnagels heeft zich jarenlang ingezet
voor de Astense gemeenschap. Ze was o.a. met vijf
leden vertegenwoordigd in het kerkkoor en ook bij

harmonie St.Ceclia en bij toneelvereniging St.
Paulus waren de Hoefnagels de grote steunpilaren.
Vooral het kerkkoor nam nogal wat tijd in beslag,
ook door de week, met kerkdiensten, processie's,
bedevaarten e.d. Ook andere verenigingen telde
altijd wel Hoefnagelsen onder hun leden.
Tot zover deze aanvulling en dan gaan we nu eens
kijken hoe onze "viendenclub" het er op die vaste
naovondmaandag af heeft gebracht.
Ze waren gezamelijk nô 't Lof geweest en toen nô
Drieka van Hoek gegao. In 't Patronaat werd 'n
uitvoering gegivven dur "St-Paulus". 't Was 'n ge
weldig schôn stuk, mi Willem Hoefnagels en Frans
en Lènard van Bussel in de hoofdrollen en durum
was 't bij Drieka van Hoek nie zô druk. Ties van
Nöllekus vroeg of Drieka nie mee wou jassen, dan
konden ze mi twee toffels doew. Gèèr zi Drieka. 't
Was een en al ernst en spanning. Mer toen Toon
van Narus-ome er veurop durspeulde, en zodoende
de partij inins uit was, moest Pirke toch opmerken;
dè is mi zo'n kaart gin kunst. Ik heb er wel 's durge
speuld zonder troef boer. "We weten wel zi Peer, dè
gij 't altijd bitter kàànt". "Ik kan oewe grap nie
waarderen", zi Pirke, en dur mi was 't uit.
"Gellie zalt 't nie geleuven", zi Pirke, mer ik heb er
op de aachterhaand 's open durgespeuld mi drie
truufkes en zonder één os of kunning". Naw kumt
Drieka's sterk verhaal, zi Pirke.
"Nee, menneke, zi Drieka, d'r is gin woord van ge
logen en dè kan ik bewijzen. Ruiten was troef en
Bert Verberne, de veekoopman, speulde veurop
hartenos uit. Minne maot, Driek Eijsbouts, moest
de kunning leggen, mer onzen Toon (Blink) stak er
z'n piske, troef zeuven tussen. Mer ik zeg oew, dè ik
'm afsnèèj mi troef tien en mi troef boer en negen en
harten vrouw, boer in vijven was 't gepiept. Zo ging
dè, Pirke, zi Drieka. Ik heb gin kommentaar, zi
Pirke. Durum zal ik het één geven, zi Drieka.
Ties van Nöllekus stèèlde veur um 't nie te laang te
maken en dan op twidde Paosdag mer wir bijin te
kommen, tenminste as Jan Vaalman, de gids wir
kon kommen, want er is nog zoveul te bekieken in
Teurp, zi Ties. "Mijnerzijds is er gin bezwaar, zi Jan
en we zallen dan bij Tonna Schellings verzamelen".
Dè is dan afgesproken zi Ties, en dan gèèf ik naw 't
lèèst. Zo gebeurde en ze waren allemaol mooi op
tijd thuis.
Wordt vervolgd.

14



 Koninklijke Onderscheidingen
 
Twee nieuwe leden in de Orde van Oranje Nassau.
Er werd namens  Hare Majesteit door de Burge
meester van Someren een koninklijk lintje uitgereikt
aan Cees verhagen.
Naast zijn vele verdiensten was Cees  actief bij de
Heemkundekring de Vonder.
Als bestuurslid en vrijwilliger heeft hij zich bijzon
der ingezet voor de versterking van het gedachte
goed van die Heemkundekring in de meest brede
zin van het woord.
Hij was altijd op zoek naar nieuwe leden en nieuwe
mogelijkheden.
Ook werd namens Hare Majesteit een koninklijk
lintje uitgereikt aan Ad van Seggelen voor zijn vele
verdiensten voor de gemeenschap.
Ad is sinds 2006 lid van de Heemkundekring de
Vonder.
Hij is een trouwe bezoeker van de lezingen.
Voor hij zijn sporen verdiend had bij de Heemkun
dekring, was hij al actief als een zeer betrokken “
bewaker en vernieuwer” van Somerens cultureel
erfgoed
Het bestuur en de redactie wensen Cees en Ad van
harte geluk met deze mooie koninklijke waarde
ring.  
 
 

 
 
 Cees Verhagen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ad van Seggelen
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Redactie:
Ad Verrijt, Hemelberg 59, 5721 CP, Asten
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Oud Goud
Zuid-willemsvaart. 24 dec. 1885
Men schrijft ons uit Asten, het navolgende met
verzoek tot plaatsing.
Mijnheer de redacteur.
Dezen dagen vertoonde zich alhier de veldwachter
uit de gemeente Bakel, niet in tenue als veldwachter,
doch loopende op klompen, en gekleed als kippen
koopman : ZELFS droeg hij een korf, waarin zich
kippen bevonden. Zoo toegerust, bezocht dien
pseudo kippen koopman alhier verschillende bier
huizen, vroeg om kippen te koopen of verkoopen
en bestelde tevens een borrel jenever.
Alsdan werd hij op eenen afstand gevolgd door den
brigadier der Rijksveldwachters, gestationeerd in
Deurne. Het is dien heeren echter niet gelukt eenen
bekeuring te doen.
30 juli 1887
Asten. J.V. uit deze gemeente, die onlangs als ver
dacht van kindermoord aangehouden werd, is op
bevel der rechtbank te Roermond weder op vrije
voeten gesteld.
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Vrienden van Heemkundekring de Vonder
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
E T B Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind
Campanula Fysiotherapie, Floralaan 22, 5721 CV Asten
Cortooms-Verberne Bouw-Timmerbedr, Molenakkers 5, 5721 WR Asten
Driessen Advies & Beheer Witvrouwenweg 12, 5711 CN Someren
Driessenbouw Asten BV, Postbus 90, 5720 AB Asten
Geven Aannemersbedrijf BV, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
Gianotten Adviesbureau, Witvrouwenbergweg 8h, 5711 CN Someren.
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
van Kaam Netwerk Notarissen, Postbus 111, 5710 AC Someren
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, 5721 KK Asten
Larco Foods BV, Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Leenen Someren Beheer BV, Dr. Einattenlaan 28, 5711 AW Someren
Leenen Steengoed, Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, 5711 VZ Someren.
Beheermij van der Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 13, 5720 AA)
van Stekelenburg Assurantiën, Postbus 61, 5720 AB Asten
Strijbosch Makelaardij, Hofstraat 24, 5721 BB Asten
Dhr. H.v.d.Vijver, Bosweg 7, 5754 PV Zeilberg
Dhr. H.Welten, Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren
Mevr. Wijnen, Speelheuvelstraat 41, 5711 AT Someren
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren
Dhr. en Mevr. de Wit, Speelheuvelplein 4, 5711 AR Someren
Dhr. en Mevr. v.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, 5721 VN Asten
 
Dankzij de Vrienden en donaties van het Van der Loo Fonds, Rabobank Peelland en ONA heeft de
Heemkundekring interessante projecten kunnen uitvoeren.
 
Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse ? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder 

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  
H. Wijnen, Dorpstraat 22, 

5711 GP SOMEREN


