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ondersteuning aangezocht en een plan van aanpak
opgezet dienen te worden. Ook de beveiliging en
juridische status van al onze documenten moet ge
waarborgd worden. In dit kader heeft het bestuur
een eerste oriënterend gesprek gevoerd met een
ICT-deskundige. We willen nog dit jaar een ICT-
plan opstellen, inclusief een investeringsplan voor
de middellange termijn.
Verder zijn het onderhoud van onze accommodatie
en public relations aandachtspunten.
 
Namens het bestuur,
Jan van de Rijdt
 

Van het bestuur
 
 
Maart 2014
 
In de bestuursrubriek dit keer voor het eerst de
rubriek familieberichten/lief en leed.
Hierin vermelden we bij ons bekende feestelijke of
droevige berichten over onze leden. Ook publiceren
we zoals gebruikelijk een overzicht van de activitei
ten in de komende maanden en geven we informatie
over wat er thans binnen onze vereniging speelt.
 
Familieberichten/lief en leed
Op 2 februari overleed ons (familie)lid mevrouw
Joke Schrieks-Martens uit Someren. Wij condole
ren haar man, kinderen en kleinkinderen en wensen
hen de komende periode veel sterkte toe.
 
Ons lid Nico Regtien heeft op 17 februari bij zijn
afscheid als voorzitter van het IVN Asten/Someren
in De Stulp een Koninklijke onderscheiding ont
vangen . Burgemeester Alfred Veltman van Some
ren was ter plaatse om hem mede te delen dat hij
was benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
en hem de onderscheiding op te spelden. Nico heeft
zich op diverse terreinen ingezet voor de gemeen
schap.
 
Overige zaken
Na het vaststellen van onze missie en de hoofdlijnen
van het beleid voor de komende jaren heeft het
bestuur een lijstje met prioriteiten voor 2014 opge
steld. Tijdens de jaarvergadering op 26 maart zullen
we die prioriteiten nader toelichten en bespreken.
Daarom hier alvast een beknopte samenvatting van
de belangrijkste punten. We gaan bekijken hoe we
meer leden actief kunnen betrekken bij De Vonder,
onder andere door een informatiepakket en een
educatief programma samen te stellen voor onze
huidige en toekomstige leden, gericht op het oplei
den van (nieuwe) vrijwilligers en gekoppeld aan de
activiteiten van onze werkgroepen. Doel is hen de
kennis en vaardigheden te laten verwerven die nodig
zijn om hun werk goed en met plezier te kunnen
verrichten. Daarna willen we continuïteit geven aan
de cursussen die we opzetten door activiteiten te
organiseren.

Een ander thema is het catalogiseren en adequaat
beheren van al onze documenten. Hiervoor zal

Noteer in uw agenda
Activiteiten komende periode
Vrijdag 14 maart 2014, 20.00 uur Feestavond in
Café van Hoek te Asten
Woensdag 26 maart 2014, 20.00 uur Jaarverga
dering in Zaal Centraal Someren
Woensdag 16 april 2014, 20.00 uur Lezing van
Theo Knoops met de titel Asten Industriedorp in
Klok & Peelmuseum Asten
Zaterdag 3 mei 2014 Kleine excursie naar de
Kilsdonkse Molen. Verzamelen om 9.45 en ver
trek uiterlijk 10.00 uur vanaf parkeerplaats De
Diepsteeckel. (kosten € 5 pp inclusief koffie met
gebak)
Woensdag 21 mei 2014, 20.00 uur Lezing van
Karel Govaerts met de titel Toen arm zijn nog
een misdrijf was…in Zaal Centraal Someren
Zaterdag 14 juni 2014 Grote excursie naar het
gevangenismuseum te Merksplas-Kolonie en het
Kasteel der Hertogen te Turnhout. Aanmeldings
formulier en bijzonderheden volgen.
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Van de redactie
 
Van Zömmere hoefde nie baang te zijn, je kunt er
rustig rondlopen. Zo kon een geanimeerde wande
ling door het dorp worden georganiseerd door een
keur van gidsen. Someren is mooi door de kleine
dingen van het dorp, alle gebouwen hebben een
verhaal. Louis ziet er als coördinator trots op terug.
” Heil u lezer” is een eenmalige presentatie van het
redactieteam, gelanceerd door Ad. Enigszins opge
poetst, maar uitdaging houdt fris, en wij doen het
graag. En de geest van Piet Feyen volgt hem nog
steeds op zijn tocht “te voet dur Aasten”, ze zijn nu
toe aan de 19e etappe.
Maar het grote werk komt deze keer van Cees en
Ria. Cees Verhagen schrijft; “Scherphouden” is de
kunst. Een prachtig ludiek geschreven stuk geschie
denis van hot naar “haar”, want het gaat overal
over, met in de hoofdrol het kappersbedrijf. Waar
in Chrisje en zijn kompanen uiteraard niet ontbre
ken.
Ria Berkvens laat ons professioneel meereizen door
de tijd met haar magnum opus, de historie van
Asten vanaf vondsten uit de Romeinse en oudere
tijd tot wat we heden ten dage nog tegenkomen. Het
verhaal is uitgebreid zonder saai te worden, maar
we hebben er helaas twee edities voor nodig.

Het is nog niet zo lang geleden dat de kopij maar
niet wilde komen. Op het ogenblik is onze zorg meer
dat we de binnenkomende artikelen te ver vooruit
moeten schuiven zodat schrijvers zich genegeerd
voelen. Zelfs met de toezegging van het bestuur dat
we het blad kunnen uitbreiden tot 20 pagina’s. Een
verklaring van de opleving zou het digitale gemak
kunnen zijn. Maar ongetwijfeld speelt ook het
aangename klimaat rond de Heemkundekring een
rol. Iedereen bedankt voor zijn bijdrage waar dan
ook.
Gerard ten Thije
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Heil u lezer
Voor de derde de keer ontvangt u de Vonder in een
nieuw jasje. Wij van de redactie zijn razend be
nieuwd naar uw bevindingen. Wat vindt u van het
aanzicht de opzet, de kleuren, het lettertype, de
indeling, de foto’s, de leesbaarheid, de (on-) aan
trekkelijkheid. Wat draagt dit alles bij aan een uit
nodigend gezicht van de vereniging. Wat is uw kijk
op de inhoud, de aard van de artikelen, welke soort
bijdragen of informatie ontbreekt…enz,enz.
Schroom niet te zeggen wat u op uw lever hebt en
geef ons er van langs daar waar nodig.
De doelstelling is nog steeds een verenigingsblad uit
te brengen betreffende ons heem Asten en Someren.
De te plaatsen artikelen kunnen zowel qua tijd als
plaats en territoir ruim bemeten zijn. Schroom niet
te schrijven. Mocht het zo zijn dat u twijfelt aan het
gewrochte wat betreft taal of schrijfwijze…..geen
nood! We hebben er twee bij de redactie die kundig
en met plezier eventuele krakkemikkigheid, die ons
ook niet vreemd is, wegpolijsten.
Wellicht is het verstandig de redactie nog eens aan
u voor te stellen, zodat u weet wat voor vlees u in
de kuip hebt en waar u terecht kunt.
Geheel in de sfeer van de heemkunde en dus ver
knocht aan stijlvolle galanterie geven wij als eerste
de eer aan de dame in ons gezelschap, Anneke
Blankennagel. Samen met Ricus van Neerven
( waarover later) vormt zij de materiële motor van
de redactie. Zij verzorgt met hem het blad zo, dat
het kant en klaar naar de drukker kan. Daar moet
niet te licht over gedacht worden. Het vergt creati
viteit, technisch inzicht, handigheid, vaardigheid en
overleg zowel naar binnen als naar buiten. Dat zij
het voordeel geniet in de luwte te leven van een
boekbindkunstenaar, is iets waar de Vonder mede
de vruchten van plukt.
Tevens hanteert zij daar waar nodig mild en beschei
den het rode correctieve potlood.
Er valt altijd op haar te rekenen ook al woont zij in
een buitengebied van Someren. Zij schrikt er niet
voor terug wind en weder dienende 'helemaol vanuit
d'Eèèn'd' naar het heemhuis te komen.
De tweede duvelstoejager is Ricus van Neerven. Het
lukt hem steeds weer met zijn technisch vernuft,
kennis van de PC en het elektronische verkeer, veel
overleg over en weer, enorm geduld en soms minus
cuul gepriegel - desnoods bij nacht en ontij en ten
koste van onontbeerlijke nachtrust -, de puzzels op
te lossen van het rangschikken van artikelen en
foto’s en uiteindelijk dat, wat niet past, passend te

maken.
Daarbij toont hij een grote souplesse als het gaat
om de wensen van schrijver en fotograaf te vervul
len, tot op het laatste moment!
Als de artikelen gekozen zijn, heeft hij vaak de
eerstvolgende bijeenkomst de Vonder al zowat kant
en klaar. Wonderbaarlijk!!
En dan Gerard ten Thije, zeer vaardig met de pen
en een begenadigd schrijver.( Hij schreef, een ove
rigens niet gepubliceerde, familiegeschiedenis. Elke
heemkundekring zou er zich de vingers bij aflikken
als hij het in zijn bezit kon krijgen). Hij is een man,
zeer betrokken, die regelmatig nieuwe ideeën aan
draagt en probeert verse bronnen aan te boren. Hij
weet menig artikel, al of niet op verzoek, te fatsoe
neren. Daarnaast herschrijft hij te lange of onlees
bare stukken - bv. uit oude rubrieken - zodat wij er
van kunnen genieten. Via zijn relaties heeft hij al
mooie geschiedenissen weten te bemachtigen.
Het voorwoord is meestal van hem . Een duidelijke
introductie in wat de lezer staat te wachten.
En last but not least..: Jac Jöris. Wie hem niet kent
na al die jaren van trouwe dienst, betrokkenheid en
interesse, mist wat. Hij is denk ik wel het ruggen
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Graag willen we hier al diegenen bedanken die ooit
hun bijdrage geleverd hebben.
Dit blad is er voor u maar bestaat niet zonder u als
lezer maar niet minder ook als bron van mooie ar
tikelen.
De redactie.
PS net een mooi artikel binnengekregen vanuit de
werkgroep toponiemen….Wie volgt..??

merg van de redactie vooral als het er om gaat om
de inhoud van artikelen in een historisch perspectief
te plaatsen waarbij hij dikwijls ook nog een verfijn
de sociale samenhang laat zien, die het betreffende
extra smakelijk of minstens menselijk maakt.
Daarbij weet hij ook nog uit het blote hoofd, wan
neer welk artikel geplaatst is en waar in. (.. Moeten
we dat wel plaatsen?..Dat stond acht jaar geleden
ook al in het Peelbelang..). Als we de weg kwijt zijn,
staat hij soms op, gaat naar het archief en pats daar
ligt het betreffende op tafel. De haast Onmisbare.
Kijk, hij zit niet in de redactie maar hij is er wel:
onze altijd parate zeer kundige fotograaf, Adrie
Mennen. Nooit doe je tevergeefs een beroep op hem,
ook al moet hij er voor op zijn fiets springen en in
de omtrek op zoek gaan naar het juiste lichtdruk
maal. Altijd weer een lust voor het oog. Zie het ti
telblad van de laatste uitgaven. Bovendien put hij
waar nodig uit zijn rijk gefourneerd fotoarchief.
Veel van zij foto’s verluchtigen het blad.
Misschien een beetje vanuit de marge, of de luwte
zo je wilt, verschijnt er zo nu en dan een mooi
plaatje geschoten door Maria van Neerven. De ti
telpagina van deze nieuwe jaargang hebben we aan
haar te danken.
De redactie is nooit alleen.
Tijdens de bijeenkomsten staat er op de tafel voor
een LEGE stoel steeds weer een kop koffie koud te
worden. Wij hebben die daar neergezet voor het
langverwachte..met nadruk:”LIEFST SOMERS”
REDACIELID.
Jonge, jonge, wat is er al veel de gootsteen in gegaan.
Ad Verrijt heeft de eer dit gezelschap tijdens de
vergaderingen voor te zitten. Uit het bovenstaande
mag de gevolgtrekking gemaakt worden, dat het een
beetje een luizenbaantje is…met zo'n mensen. Hij
doet me denken aan de voerman, die, gezeten op de
linkerhoek van een platte wagen, waarop een aantal
melkkannen, welke naar het ”romfabriek” moeten,
met de teugels los in de hand al knikkebollend op
het ritme van de kont van de Belgische knol, zijn
noeste arbeid verricht.
( Hij vertelde mij dat hij als kind rijdend op een
vliegende Hollander, dermate schrok van zo'n na
derende massa, hij die Hollander op de Ommelse
weg liet staan en als versteend moest toezien hoe die
plat gereden werd door een soortgelijk voertuig).
En de boer hij schommelde voort…..(Vertel dit
maar niet aan Jan Heijligers.( Het was zijn opa,
Tinus..??, zijn vader? Hanneske Heijligers..)
Zo nu en dan “hot of haar” roepen en de zaak loopt
als een tierelier.

Dorpswandeling door Someren
 
Someren heeft naast vele fietsroutes in de omgeving
en wandelingen in de natuur een nieuwe loot toege
voegd, de dorpswandeling door het centrum. Dit n.
a.v. vragen hierover op het VVV kantoor. Er werd
contact gezocht met de Heemkundekring, die voor
de input van informatie zorgde en op zoek ging naar
vrijwilligers (gidsen). Hierin slaagde men vrij snel.
De eerste wandeling met gids door het centrum van
Someren-Dorp vond plaats in april 2010.
In oktober j.l. werd inmiddels de 140-ste wandeling
geboekt. Ruim 2500 deelnemers hebben de afgelo
pen vier jaar genoten van de geschiedenis, de be
zienswaardigheden, de verhalen en anekdotes over
het verleden en heden van Someren. Het succes van
de dorpswandeling is vooral te danken aan het en
thousiasme van de gidsen, die zich verdiept hebben
in de geschiedenis van Someren en dit op een boei
ende, serieuze, maar ook op een met humor door
spekte manier overbrengen. Hoe de uitdrukking
“Van Zömmere en nie baang” ontstaan is, wordt
uiteraard uitvoerig verteld. De gidsen zijn Louis van
den Bosch, Jan van Eijk, Peter de Groot, Engelie
Hoeben, Arnold Schweren, Ad van Seggelen en Piet
van Velthoven. 
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Tot de klantenkring behoren families, buurtvereni
gingen, vriendenclubs, verenigingen, scholen, be
drijven en campinggasten. De wandeling, inmiddels
een vertrouwd beeld in Someren kan iedere dag van
de week, dus ook op zondag, worden gehouden.
Het vertrekpunt is vanaf het VVV kantoor, waar
ook de wandeling geboekt kan worden. Een inge
laste stop met koffie en gebak in zorgcentrum
Sonnehove of een andere locatie behoort tot de
mogelijkheden, hiervan wordt veelvuldig gebruik
gemaakt. De wandeling duurt minimaal een uur en
maximaal drie uur, exclusief de stop. De gidsen
lopen een vaste route door het centrum van Some
ren. De dorpswandeling met een hoog “och ja” en
“tis nog zeund” gehalte brengt de geschiedenis van
Someren tot leven en laat iedereen tevens in vogel
vlucht meegenieten van het cultureel-historisch
erfgoed dat Someren nog rijk is.
In het verhaal worden de geschiedenis van de
kerkdorpen en de resultaten van de archeologische
opgravingen niet vergeten.

 

Someren, van oorsprong een plattelandsgemeente,
was eens rijk aan historische gebouwen en gebouw
tjes, veelal boerderijen. Veel is de afgelopen tiental
len jaren gesloopt, doordat gebouwen door de tand
des tijd in verval waren geraakt of afgebroken ten
gunste van nieuwbouw. Economische vooruitgang
mag en kan immers niet altijd worden tegengehou
den. Gelukkig zijn in Someren oude boerderijen en

 

enkele monumentale gebouwen bewaard gebleven.
Dit geldt ook voor de kleine monumentjes en
kunstwerken, die de afgelopen jaren, dankzij res
tauratie of herbouw van het oorspronkelijke, tot
stand zijn gekomen. Dit mede door inzet van de
Gemeente, Heemkundekring De Vonder, het Be
drijfsleven en particulier initiatief. Markante voor
beelden zijn het H. Hart monument voor de pasto
rie van de Lambertuskerk, de glas-in-loodramen
van Pieter Wiegersma in het nieuwe Wijkgebouw
en de waterpomp op de Postel. Na sloop van het
bejaardenhuis Sonnehove in 2005 kregen de Fran
ciscustoren en de muur van het kloosterkerkhof een
plaatsje in het Postelpark (kloostertuin). De com
muniebank en het altaar uit de kloosterkapel staan
nu in de tuin van de bibliotheek, nabij het archeo
logiehuis. Onlangs werd in de Postelstraat het
kunstwerk de Troubadour onthuld als herinnering
aan de jongensschool St. Lambertus, die hier vroe
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ger stond. Al deze recente “monumentale” beziens
waardigheden hebben er toe geleid dat de dorps
wandeling nog interessanter is geworden. Steek
proefsgewijs wordt na afloop van de wandeling een
enquête gehouden. De reacties zijn zeer positief, wat
blijkt uit de extra fooi die meestal gegeven wordt.
Zij nog vermeld dat de opbrengst van de wandelin
gen (incl. de fooien!) in de kas vloeit van de Heem
kundekring. De gidsen zijn vrijwilligers pur sang.
Louis van den Bosch: coördinator dorpswandelin
gen Someren-Dorp
Foto’s: Cees Verhagen

 

Te voet dur Aasten (deel 19)
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. Maar 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 ook het nageslacht aansluiting
kan vinden met het huidige Asten. Van wat verloren
ging en wat er bij kwam.
 
"De stamboekmerrie van de Zusters" en "De zilveren
bruiloft van Jantje en Nolda"
 
Krek toen ze nô Jan Boerkamps won gao, zagen ze
Januske van Baar, de voerman van de zusters mi 'n
perd an kommen. 't Was 'n aander perd as anders,
want iedereen wist, dè ze bij de zusters 'ne witte ruin
hân, die zowel de kindsheid-optocht mee opluister

de, as Stinterklôs inhâlde. Mer 't perd dè Jan naw
bij zich hâ, bleek 'n bruin merrie te zijn en volgens
Januskes een van 't stamboek, mi papieren. Ze werd
van alle kanten goe bekeken, bevuuld en geprezen.
En toen Januske, van grutsheid, nog zo goe was um
ze vur 't patronaat en de pastorij 's te monsteren,
werd ze huizenhôg bestuit en waren ze 't er over ins,
dè Januske, of de zusters dan, 'n lot uit de loterij hâ
mi zo'ne koop !
Mer....zi Pirke, de prijs zal ôk wel navanant geweest
zijn. Dè wel, zi Januske, ja, dè is zeker.
Mer meer liet Januske nie los, hoe Pirke er ôk nô
viste, de prijs blif geheim en Januske ging "de mer
rie van de zusters" nô de wei brengen.

Toon van Narus-ome,
die vur n'n echte pèèr
dekenner durging en
dè ôk wou weten, hâ t'r
nog nie veul van gezi.
Mer toen ze bij Jan
Boerenkamps waren
en ze z'n mening vro
gen, ging Toon er 's

goe vur zitten, pruufde irst, trok z'nne rechterschâu
wer wâ op, kneep z'n linkeroog déécht, pruufde nog
's en mi z'nne kop 'n bietje schuin op z'nne rechter
schâuwer zi tie, "Ja,ja.....'n schôn merrie, dè is zeker.
Ze zit goe in 't vlis, de kiek is ôk nie zo slèècht, iets
mentiger in 't schoft kon gin kô, mer alla, ze is nog
jong, ân de taand te zie, dè kan nog kommem, mer
dè ze de vurste been zô hôg optrekt, dè sti me niks ân.
Nee, ânstao.......? di Toone dè nie. As ik 't anders
zou zeggen, zou ik liegen. Nee, ze sti me niks ân. 't
Kan wel niks zijn, mer ânstao du ze mij nie. Er zal
wel betweters zijn die zeggen, dè kumt wel, mer dè
moet Toon dan irst nog zie en dôrum sti ze me nie
ân. En er wôr waren de papieren van't stamboek ?
Zeker in de klirkast van Moeder-Overste ? En as ze
medallie's gewonnen hâ, zou Januske ze wel in z'n
tes gehad hebben. Onze gròtvadder, van moeders
kant, hi ôk 's zoiets ân de hand gehad, mer dè hi wel
veul geld gekòòst! En dôrum, ik blief er bij, ze sti
me nie ân.
Ze hân Toone uitspraak, al meeknikkend, gevolgd
en 't was er stil van geworren, tot dè Pirke de stem
ming op fleurde dur 'n rondje te geven; "op d'n bèèste
pèèrdekenner uit d'n umtrek, Toon van Narus-ome
". En volgens Pirke zou de strop van de miskoop
wel dur Moeder-overste opgevangen worren.
Pirke hi gelijk, zi Toon, Jan tap nog 's.
Ja, ja, zi Jan Vaalman, ik begin naw pas te begrijpen
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hoe moeilijk de Pèèrdenhandel is.
Toon glunderde en gaf z'n twidde rondje.
"Ik zal ellie", zi Jan Vaalman, 's 'n min of meer ge
zellige geschiedenis vertellen van 'n zilveren paar en
wôrin onze Deken-Pastoor Moussault 'n belangrijk
figuur is. 't Moet echt gebeurd zijn, hoewel ik het
niet kan bevestigen.
"Dan zal ik 't erst nog een geven, zi Jan Boeren
kamps.
Jan braocht z'n rondje en ze gingen er 's goe vur
zitten, want Jan Vaalman kon smakelijk vertellen.
"Jantje en Nolde waren 25 jaor getraouwd en dè
ging gevierd worren. "t Zat er ân, want Jantje
boerde goe. De âuwdste zog zou er vur geslacht
worren en Nolda was al intijds nô de köster, (Hel
muske van Hoek) gegao um de mis van 8.00 te be
stellen, want dur was muziek en zang bij. En of
meneer d'n Deken zèèlf de mis wou doen, dè was
plechtiger en hij was ôk zô wâ van hunne leeftijd.
Nolda zou 't nô de brulleft op de pasterij wel goe
gôn maken.
Helmus was 'n wijs man, want hij zi, ik zal m'n best
doen.

Hil de familie zat op de grote fistdag um half ààcht
al vurân in de kèèrk, 't zilveren paar nog in 't
trauwpak. Jantje hâ wel gezie, dè z'nne jas onder de
èèrm en in de reug wâ strak was, mer noda hâ gezi
dè 't as gegoten zat. En m'nne poffer hi nô al die
jaoren ôk niks gelèèijen, net zô min as ikke.
Apart druk as 't nie. De familie was er, enkele uit
de buurt en natuurlijk de vààste klanten. Toen 't
ààcht uren sloeg, begon organist Ampst op 't orgel
te speulen, Tinus Berkvens en de Lange Nard te
zingen en 't jongste kapelaantje kwam mi twee
misdienaars uit de sacrestie en ging 't altaar op. 't
Viel Nolda's wel tegen dè 't den Deken nie was, mer
ze durfde tigge Jantjes dôrvan niks te zeggen, mer

toen 't Kapelaantje nô 't evangelie duidelijk veurlas,
dè deze H.Mis werd opgedragen voor het Zilveren
Bruidspaar Johannes Vervoordeldonk en Arnoldi
na v.d. Achterbosch??? en de familie en mede voor
overleden leden van de familie van beide kanten,
"Pinkte Nolda 'n traontje weg, want zo hâ ze 't ôk
bestèèld. Veul tijd um ze vur de kèèrk te feliciteren
was er nie, want 't rijtuig vur 't Zilveren Paar stond
wir klaor en de rest ging te voet op Vorreldonk ân.
't Vrouwvolk uit de buurt hâ de koffie al klaor. 't
Cadeau van de keinder, twee grote stoelen, was mi
zilverpapier versierd en 't schilderij van de buurt,
Ter herinnering aan Uwe 25 jarige bruiloft, hing er
achter.
Nao de koffie wou Jantje z'n zwarte pet afzetten en
z'nne krappe jas uittrekken, mer Nolde zi, dè dè nie
kon, want d'n Deken zou zeker wel kommen felici
teren naw ie de mis nie hâ gedao. Ik hààuw m'nne
Poffer ôk op. 't Liep al tiggen de middag, mer nog
ginne Deken. Nolda hâ wel 's gèèr nô 'n zeker plats
gegao, mer durfde nie goe, want "hij zou in dien tijd
's kommen"! De kok was al 's kommen vraogen of
ie de erpel toch mer zou opzetten, want 't vlis was
al gaar. We zallen 't nog efkus afkieken, zi Nolda,
mer toen dè efkus uit liep tot nô 12 uren, begreep
ôk Nolda, dè d'n Deken nie mer zô kommen. De
kok bleek er al op geréékend te hebben, want er kon
meteen worren opgediend.
Nô 't veurbidden moest de poffer in de kast en Nolda
zèèlf efkus ààchter uit.Toch wer het mi de nôste
buurt, de bruurs en zeusters van wirskanten, nog 'n
schôn bruiloft. Er werd gezongen van "Lang zullen
ze leven, met hun kinderschaar er neven in de ge-lo-
ri-a. 25 Jaor geleeijen hân ze dè ôk gezongen, mer
't resultaat was , dè 't joong Jantje mi z'n 23 jaor 't
joongste en 't âuwdste was. Nolde moest al mer
zeggen, dè 't wachten op d'n Deken zo ândoenlijk
was, um nooit te vergeten. En meneer d'n Deken zal
er hendig 'n goei reden vur gehad hebben en dôrum
gao ik er mergen de kermenèèij, die ik 'm mee hâ
willen geven, nô de pasterij brengen.

Hoe of 't op de pasterij is afgelopen, weet ik nie, zi
Jan, mer volgens de keukenmeid was Nolda er wel
geweest en as ik 't goe heb begrepen, zou Nolda 't
er in d'n biechtstoel nog wel 's over hebben.
En naw, zi Jan Vaalman, wou ik weten wanneer we
wir op stap gaon. We zallen de Wolfsberg in gao en
dôr is veul te zie en te vertellen.
We hebben 't wel druk zo tiggen d'n ôgst, zi Ties,
mer as we dan op tijd nô huis gaon is dè gin bezwaar.
En um dè er gejast moest worre, kwam d'n twidde
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zondag in Juli zonder kommentaar vur iedereen uit.
't Jassen was toch nog al wâ uitgelopen.
 

 
Dè kwam um dè Pirke wir 'n bijzunder verhaal hâ.
't Is oew bekèènd, zi tie, dè ik van Kommies van
Hoorn, ('ne goeie mens trouwens) nog al 's 'n ânma
nimg heb gehad um 'n belasting te betalen. Mer dur
heb ik mè nooit veul van ângetrokken. Dè is mer
goe ôk, want gisteren heb ik van d'n ontvanger der
rijksbelastingen te Helmond m,n laatste waarschu
wing ontvangen, dus zal ik er wel nie veul mer van
heuren. Ge ziet, mannen zo'ne ontvanger is ôk de
beroerste nie en dur gèèf ik 't een op.
Toch Pirke, zou ik dur mer nie te gereust op zijn, zi
Jan Vaalman.
Och wâ zi Pirke, lèèste waarschuwing is lèèste
waarschuwing, en dan heur de niks mer".
Ik hoop 't vur oew, zi Jan en ze begonnen ân 't lèèste
portuurke. 't Ging al op 't politieuur ân, toen Jan
Vaalman vurstèèlde um dan op d'n twidde zondag
van Juli (Aasten kermis was toen nog in September)
bijin te kommen vur de pört van de Koek-en ban
ketfabriek "De Drie Kronen", op de mert langs de
Jongensschool. Nô deez' afspraak ging iedereen op
huis af.
Wordt vervolgd

Scherp houden dat is de kunst
Inleiding
In ons bezit (inv.nr. 533) is een wet/slijpmachine om
‘wegwerp’ scheermesjes te scherpen, een uniek ap
paraat.
We hebben het gekregen van Jan Wijnen, kapper
en telg van de bekende kappersfamilie in Someren.
Wij zijn trots, dat wij ook dit apparaatje in ons bezit
hebben. Zover ik weet heeft alleen het museum in
Rotterdam ook een exemplaar.
 
Baard, baardloos of kaal                                      
         

De geschiedenis van het
ontharen neemt ons
terug tot in het stenen
tijdperk. De Neander
thalers ontdeden zich
van de haren door epile
ren, tevens was dit een
vorm van het maken van
tatoeages. Zij waren het,
die rond 30.000 v. Chr.

het eerste wegwerp scheermesje uitgevondenheb
ben, de flint. De “flint” was een scherp stenen
voorwerp, gemaakt van silex (vuursteen). Ons
woord flinterdun is hiervan afgeleid. Hiermee
maakte men inkervingen in de huid. Vervolgens
werden de inkervingen met pigmenten behandeld.
Op deze wijze ontstond een tatoeage.
De eerste afbeeldingen van haarloze mannen en
vrouwen vinden wij uit de tijd van de eerste Egyp
tische dynastieën. Zowel bij mannen, vrouwen als
ook bij kinderen werd de hoofdhuid kaal geschoren.
Ze droegen een soort pruik om zich te beschermen
tegen de zon of als modetrend. Zeep was nauwelijks
beschikbaar om zich in de hitte te beschermen tegen
hoofdluis, infecties of ziektes. Het was dus veel
eenvoudiger en hygiënischer om zich zo veel en vaak
mogelijk van de haren te ontdoen. Ook de benen en
intieme delen werden om dezelfde redenen kaal
geschoren. De toen gebruikte scheermesjes waren
vervaardigd uit edelmetaal. Na het scheren werd de
huid verzorgd met lekker geurende oliën om de huid
te balsemen, parfumeren, verzorgen en te bescher

men.                                                       

Alexander de Grote scheerde
 zijn baard en Griekenland
 begon aan een nieuwe trend
 van baard scheren 
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Dalai Lama 
met geschoren 
hoofd en baard.
 
 
 
 
In de loop van de

geschiedenis had het al dan niet dragen van een
baard of de vorm ervan een sociaal-culturele bete
kenis. Het dragen van een baard werd in verschil
lende culturen en perioden steeds weer op andere
wijze gewaardeerd. Door de betekenis, die eraan
werd toegekend was (en is) het veelal beslist geen
kwestie van vrije keuze of en hoe men een baard
droeg. Het scheren van de baard bij een onderwor
pen vijand kon bij bepaalde religies erg vernederend
zijn. Bij de Romeinen echter werd het scheren als
symbool van de jeugdigheid gezien. Bij de Franken
en Germanen was het gebruikelijk om een overwon
nen koning of prins kaal te scheren en te ontdoen
van zijn baard. Het ontdoen van haar - denk daar
bij ook aan het kaal scheren van de z.g. moffenmei
den na de Tweede Wereldoorlog - betekende
schande en vernedering.
In het Europa van de late middeleeuwen raakte het
dragen van een baard in onbruik en waren het
vooral rechtsgeleerden en oude mannen, die nog een
baard droegen.
Epileren van haar was voor vele culturen ook een
optie. Wanneer men dit lang volhield bleef de
haargroei weg, maar men kreeg er vaak een lelijke
huid voor terug.
Alexander de Grote promootte het scheren om het
grijpen van de baard door een tegenstander tijdens
de strijd te voorkomen. Tegenwoordig is het dragen
van een baard en snor in Europa over het algemeen
eerder een modetrend. Het scheren van een bepaal
de vorm of het scheren en onderhouden van intie
mere plaatsen is een onderdeel van onze dagelijkse
hygiëne, verzorging en ons comfort.
Vooral in het leger werd scheren belangrijk omdat
daardoor het gasmasker beter aansloot op een
gladde huid en dus van levensbelang was.
In het Nederlands bestaan uitdrukkingen/woorden
die betrekking hebben op het scheren, slijpen (sle
pen) en scherpen, zoals haarscherp, haren ( van een
zeis), slepen, geslepen zijn, flinterdun, vlijmscherp,
scherprechter, schaar (twee scherende messen), bot
(botterik), wetten.

 
 
Van steen naar flinterdun staal
 

                                               
 
Scheermes, vuursteen (flint)
(inv.nr. Heemkamer De
Vonder 663 , C. Verha
gen.
                              

 
Scheermes , ijzer
 
 
 
 
 
 

Het materiaal waarmee het haar verwijderd werd,
volgt ook de kennis van de metallurgie.
Eerste werd het scheermes van vuursteen gebruikt,
daarna goud, brons, gevolgd door ijzer en nu
hoogwaardig staal. Al deze scheermessen van ver
schillende materialen werden in de loop van de tijd
bot en konden na slijpen en scherpen weer gebruikt
worden.
Het eerste stalen scheermes werd in 1680 in Sheffield
uitgevonden. Het was langwerpig en moest vaak
worden bijgeslepen met een scheerriem, omdat het
anders bot werd. Door de vooruitgang in de pro
ductietechnieken van de Industriële Revolutie,
kwam eenvoudig scheren dichter bij het algemene
publiek. Dat moment brak aan in 1880, waarin het
eerste wegwerpscheermesje op de markt kwam. Al
snel werd het wegwerpscheermes een massaproduct
en toegankelijk voor iedereen.
Na de industriële revolutie neemt de kwaliteit van
het ijzer sterk toe. De kapper moest zijn scheermes
regelmatig scherpen, wegwerpen was voor hem geen
optie omdat deze messen duur waren en gemakke
lijk scherp gehouden konden worden. Nu kent men
flinterdunne (wegwerp) scheermesjes, soms vijf op
een rij. In deze tijd is de vraag hoe houd ik mijn
scheermes scherp niet meer zo relevant, omdat de
meeste mesjes na gebruik weggooit werden. Maar
dat bleef niet altijd zo. In tijd van crisis werd het
belangrijk om de mesjes (ook de dubbelzijdige
wegwerpmesjes) na scherpen weer her te gebruiken.
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Scheren bij de kapper

De meeste mannen lieten
zich scheren bij de kap
per. In Someren kent

men nog steeds de namen van kappers, die er in het
verleden geweest zijn, zoals de kappersfamilie
Wijnen, de broers Van Houts, Meeuws en Janssen.
In Asten waren dat, vader en zoon Warnar, Van
nisselroy, Manders, Nijssen en Meeuws. Het bezoek
aan de kapper was ook belangrijk omdat men daar
de krant kon lezen, niet iedereen een abonnement
op de krant of had een radio. Hier hoorde men de
laatste nieuwtjes uit het dorp en de regio, de kapper,
postbode en de caféhouder wisten wat er in het dorp
speelde.
In Somerens dialect zegt men tegen een scheermes
van de kapper een schors.
 
Scheermessen, die bij de kapper gebruikt worden,
worden op de fabriek tussen 2 ronddraaiende
slijpstenen geslepen, waardoor het holle flanken
krijgt en vervolgens op een spanriem met slijppasta
gepolijst. Tenslotte wordt het mes voor iedere
scheerbeurt op een strijkriem met aan een zijde
canvas en aan de andere kant juchtleer (‘schors
baan’) gericht en gepolijst.
Het goed scherpen van een scheermes is een kunst,
die men pas na oefening kan leren en waarbij erva
ring tot voordeel strekt. Eenmaal scherp hoeft een
scheermes bijna nooit meer op een steen te worden
geslepen; de strijkriem en bij iets ernstiger botheid
de spanriem met pasta zijn afdoende.
 
Het dubbelzijdig scheermesje
 
Het dubbelzijdig scheermesje (ook wel het weg
werpscheermesje genoemd) werd bedacht door
King Camp Gillette. In 1904 volgde het octrooi op
het tweezijdige mesje, waarvan niet één, maar beide
lange zijden waren geslepen.
 

 
In 1895 ontwierp Camp Gillette 
het dubbelzijdige scheermesje 
dat je kon wegwerpen.
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na deze uitvinding is het snel
gegaan met het dubbelzijdige
scheermesje, nog steeds gebrui
ken velen dit type scheermes.

Hoewel de dubbelzijdige scheermesjes vaak werden
weggegooid, ontstond er toch een behoefte deze
scheermesjes te scherpen net zoals bij het kappers
scheermes. Kosten zullen hierbij wel een rol ge
speeld hebben. Zuinigheid (crisistijd en oorlog)
waren toen nog een deugd. Zoals eerder vermeld
heeft de Heemkunde Kring zo’n apparaat in bezit.
Nu wordt het natscheren steeds meer gedaan door
de bekende ‘eenzijdige kant en klaar mesjes’ die met
twee of drie of meer op een rij in een scheerhouder
tje zitten.
 
Beschrijving van onze slijpmachine  

 
 
Rechthoekig metalen apparaat met
slijpsteen, merk Allegro, bedoeld
voor het slijpen van wegwerpmesjes.
Het scheermes wordt in de slee ge
plaatst en dan over een slijpvlak be
wogen. Dit slijpvlak is driekantig;

elke kant heeft een ander materiaal en daarmee een
verschillende  graad
van fijnheid .Het slijpapparaat zit in een doos met
zwart papier aan de buitenzijde, rood binnenin. Aan

de binnenzijde van het deksel is een
etiket met gebruiksaanwijzing be
staand en instructieafbeeldingen.
Opschrift/merk: Allegro
Op apparaat: "+ PAT. Bte. S.G.D.G.
D.R.P. / BRIT. PAT. 138265/ 19 /
USA. 1399241.
Plaats vervaardiging: Zwitserland

Datering: 1945 - 1949
Inventaris nr. 533, Heemkundekring de Vonder
Asten-Someren
Cees Verhagen 2013
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(On)bekend maakt (on)bemind deel 1
Archeologisch overzicht van Asten
 
Het gebied in en rondom Asten is al sinds mensenheugenis in gebruik als akkergebied waarbij de van
oorsprong middeleeuwse hoeven een grote rol speelden. De aanwezige dekzandruggen en esdekken zijn
tevens aanwijzingen voor nog oudere bewoning. Dit is overduidelijk bevestigd door grootschalig onder
zoek in de gemeente Someren aan de andere zijde van de Aa, waar een vergelijkbaar landschap aanwezig
is. Voor vrijwel geheel Asten geldt dan ook een hoge tot middelhoge archeologische verwachtingswaarde.
De begrenzing door de Groote Peel in het zuiden had grote invloed op het landschap van Asten. Hier
ontsprongen namelijk de Aa en de Astense Aa die de gemeentegrenzen bepaalden. De beekdalranden
van de Aa bestonden uit goede grond, maar zijn ook het laagst gelegen. Op de hogere delen kon men
wonen, zonder het risico van overstroming. De nederzettingen concentreren zich vanaf de Late Prehis
torie vooral op de dekzandruggen met in de nabijheid de beken of aftakkingen van de beken. In de Groote
Peel zijn op enkele dekzandkopjes activiteiten uit de Steentijd (10.000 – 3.000 v. Chr.) waar te nemen, die
met tijdelijke tot permanente kampementen van de hier toen rondtrekkende jagers in verband gebracht
kunnen worden.
Archeologische overzichtskaart van Asten (bron: R. Berkvens)
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Speciale activiteiten die samen hingen met religie en bijgeloof in de prehistorie en Romeinse tijd lijken in
sommige gevallen te zijn uitgevoerd in de beekdalen (en mogelijk ook in de Grote Peel), zoals bij de lo
catie Punderman in het beekdal van de Aa waar vele metaalvondsten zijn gedaan. Vanaf de Late Mid
deleeuwen concentreerden de gehuchten in Asten zich allen in de nabijheid van de Aa en Astense Aa of
aan een van de zijtakken, zoals de Busselse loop, de Voordeldonkse broekloop en de Beekerloop. Met
name de voormalige kerk van Asten en Ommel en het kasteel van Heusden met enkele oude ontginnings-
tot versterkte boerderijen in de omgeving bepalen vanaf de Late Middeleeuwen de bewoningsconcentra
ties binnen Asten. Rond de verdwenen laatmiddeleeuwse kerk van Asten op het Koningsplein en in
Ommel op het huidige Onze Lieve Vrouweplein lag het kerkhof. Bij rioleringswerkzaamheden in de jaren
’90 van de 20e eeuw zijn in Asten ook diverse begravingen aangetroffen. Het laat zien dat onze historie
(en hier dus letterlijk onze voorouders) direct onder onze voeten ligt. Dat deze historie niet bij iedereen
bekend is, is aanleiding om hier eens kort de historie van Asten uit de doeken te doen. Hopelijk maakt
“bekend dan ook weer bemind”!

De eerste bewoners (10.000 tot 3.000 voor Chr.)
De Steentijd begon toen de mens voor het eerst werktuigen ging maken en gebruiken. Tijdens de laatste
ijstijd, die duurde van 75.000 tot 10.200 jaar geleden, trokken in Nederland groepen jagers-verzamelaars
rond door het toendra-achtige landschap op zoek naar mammoeten, rendieren en wolharige neushoorns.
IJzige sneeuwstormen veranderden het landschap regelmatig in een onherbergzame zand- en ijsvlakte
met een permanent bevroren bodem. In Asten komen we voor het eerst rond 10.000 voor Chr. mensen
tegen. Rond 8000 voor Chr. verbeterde het klimaat in Europa. Er ontstonden wouden, moerasbossen en
beekdalen met een rijkdom aan planten en dieren. Op de Peelhorst ontwikkelde zich een hoogveengebied
met bijzondere flora en fauna. Het wild bestond onder andere uit oerrunderen, wisenten en edelherten,
maar ook kleinere soorten als everzwijnen, bevers, otters en vogels. De jagers en verzamelaars trokken
in de zomer noordwaarts om te jagen op rendieren en oerrunderen en om voedsel te verzamelen. Ze
hebben nog geen vaste woonplaats en leven in eenvoudige hutten. In Asten treffen we in de beekdalen en
in de buurt van de vennen in en rond de Peel kleine groepjes mensen aan die leven van de jacht, visserij
en het verzamelen van noten en vruchten. Midden in de Groote Peel zijn aanwijzingen voor de aanwe
zigheid van zulke kampen teruggevonden. De organische stoffen zijn vergaan; alleen de stenen werktui
gen zijn bewaard gebleven, zoals vuurstenen pijlen en schrabbers.
Uit het Mesolithicum kennen we een vindplaats bij de Veluwe in de Peel waar in 1959 en 1960 bewerkte
vuursteen o.a. van Wommersomkwartsiet werd aangetroffen. Het materiaal is verzameld op enkele
zandkoppen ten noorden van het zandpad aan “Het Elfde van de Kokmeeuwenweg naar de Filosche
Peel”. In 1970 werd hier opnieuw bij de houtaanplanting op een dekzandhoogte een vuurstenen bijl ge
vonden die dateert uit het Vroeg- tot Laat-Neolithicum. Neolithische bijlen zijn er op diverse plaatsen in
de beekdalen van Asten gedaan. Nog een vindplaats van Meso- en Neolithische vondsten boven Diesdonk
in het beekdal van de Astense Aa geeft het potentieel aan van Mesolithische en Neolithische vindplaatsen
op de dekzandruggen langs de beekdalen. Bij Diesdonk werd tijdens een veldkartering in 2010 ook de
oudste scherf aangetroffen, namelijk een scherf van handgevormd Neolithisch aardewerk.

De late prehistorie (3.000 tot 12 voor Chr.)
Ergens tussen 4000 en 3000 voor Chr. strijken de eerste landbouwers neer op de dicht beboste dekzand
ruggen van zuidoost-Brabant. De mensen gingen de natuur naar hun hand zetten en in plaats van rond
te trekken, vestigde men zich op vaste locaties in meer standvaste boerderijen. Voor het zaaien van ge
wassen werden de bossen op de hoger gelegen gronden gekapt en platgebrand om kleine akkertjes aan
te kunnen leggen, waar gerst en tarwe werd verbouwd. Het bemesten van een akker was echter nog niet
bekend. Vandaar dat de opbrengst gering was en er regelmatig van terrein moest worden veranderd. Voor
zijn voedsel bleef de boer dan ook nog sterk afhankelijk van de jacht op wild en de visvangst. Daarnaast
was een belangrijke rol weggelegd voor het rund, toen nog veel kleiner dan het huidige rund. Schaap,
geit, varken en paard zijn van ondergeschikt belang.
 
In de late prehistorie werd het lichaam van de dode op een brandstapel gecremeerd. De veraste resten
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worden verzameld in een urn, waarna ze werden bijgezet in een grafheuvel. De urnenvelden doen hun
intrede, die vaak nog tot in de 20e eeuw goed herkenbaar blijven. In Asten nabij de Aa ten noorden van
Sluis 11, is aardewerk uit de Late Bronstijd tot Vroege IJzertijd gevonden. Mogelijk gaat het om een
grafurn, die op een urnenveld zou kunnen duiden uit de Vroege IJzertijd (800-500 v.Chr.).
 
Het boerenerf bestaat uit een grote woonstalboerderij met enkele schuurtjes, opgebouwd uit hout,
vlechtwerk, leem en stro. Sporen van bewoning in Asten in deze periode vinden we aan de randen van de
Groote Peel en in Asten-Ommel op de hogere dekzandruggen. Nabij de vriescentrale aan de Ommelseweg
en in de huidige Appelwijk werden o.a. resten van afvalkuilen met aardewerk en graanschuurtjes gevon
den. Een groot aantal langs de Neptunusstraat en aan de Ommelseweg, ter hoogte van industrieterrein
Nobis, gevonden handgevormde scherven en natuursteen dateren uit de Vroege IJzertijd (900-600 voor
Chr.); een aantal is versierd met zogenaamde kamstreek of is besmeten met klei.
 
Archeologisch onderzoek in de wegcunetten van de huidige Appelwijk (foto R. Berkvens).

Aan de Paterstraat lag waarschijnlijk een nederzet
ting uit de IJzertijd tot Romeinse tijd. Naast aarde
werk werd een duidelijke cultuurlaag onder een
plaggendek aangetroffen. De hoge zandrug die zich
hier ten oosten van het riviertje de Aa bevindt, moet
ook in de IJzertijd zeer gunstig voor bewoning zijn
geweest;
 
In het beekdal van de Aa bij de Punderman lag
waarschijnlijk een heiligdom uit de late prehistorie
en de Romeinse tijd, nabij een overgang door het
beekdal van de Aa. In een zone van ca. 1 km zijn
verspreid Romeinse munten, fibulae, een speerpunt
en een bronzen bijl uit de Late Bronstijd tot Vroege

IJzertijd gevonden. Op basis van de vondst van een
Romeinse wrijfschaal wordt in de directe nabijheid
ook een Romeinse nederzetting verwacht. Iets
verderop aan de Waardjesweg 65 werd bij de bouw
van een kas achter het huis in de jaren ‘80 van de
20e eeuw in het veen een bronzen kokerbijl uit de
Midden tot Late Bronstijd gevonden.

De Romeinse Tijd (50 voor Chr. –
450 na Chr.)
Rond 50 voor Christus woonden hier verschillende
bevolkingsgroepen, die leefden in een redelijk geor
ganiseerde maatschappij van lokale leiders en
stammen. Deze groepen worden langzaam opgeno
men in het Romeinse Rijk en onder het Romeinse
bestuur komt het gebied tot grote bloei. De Texu
andri, zoals de bewoners van de Zuid Nederlandse
en Noord Belgische zandgronden vanaf de eerste
eeuw heten, worden administratief ingedeeld bij de
Civitas Tungrorum, met het Belgische Tongeren als
hoofdstad. De Romeinen introduceren hier een
groot aantal technische innovaties waarbij gedacht
kan worden aan landbouwwerktuigen, dakpannen,
waterleiding, glas en vloerverwarming. Deze nieu
we gereedschappen en gebruiksvoorwerpen dringen
langzaam maar zeker ook door naar het platteland
van Brabant. De al bestaande inheemse nederzet
ting behoudt echter zijn prehistorisch karakter,
waarbij akkerbouw en veeteelt de belangrijkste
bestaansmiddelen zijn. Boerderijen worden echter
steeds meer plaatsgebonden en er ontstaan kleine
nederzettingen. De uit hout opgetrokken boerderij
en worden over het algemeen anders dan voorheen
gefundeerd en ruimer ingedeeld. Verder doet het
verdiepte stalgedeelte zijn intrede, waarbij de opge
spaarde mest waarschijnlijk verspreid werd over het
land.
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In Asten kennen we vooral muntvondsten uit de
Romeinse tijd. Deze variëren van een complete
muntschat bij de Punderman in het beekdal van de
Aa tot vele losse munten met name rond Ommel die
mogelijk een oude doorgaande route volgen.Hoe
wel het om losse vondsten gaat, zijn ze wel degelijk
een aanwijzing voor inheems-Romeinse bewoning
in de nabijheid. Een enkele keer gaat het om twee
munten gevonden op dezelfde akker, zoals aan de
noordzijde van Asten, waar nu het Nobis-industrie
terrein gelegen is. Aan de Paterstraat lag waar
schijnlijk in de Romeinse tijd ook een nederzetting
op een smalle zandkop.
 
Een opgraving in 2010 aan de Prins Bernardstraat
op het oude Boerenbondterrein geeft voor het eerst
wat meer tastbaar bewijs voor de aanwezigheid van
Romeinen in Asten. Hier werden sporen van bewo
ning uit de 4e eeuw aangetroffen die bestonden uit
kuilen met daarin aardewerk en een graanspieker.
De omvang van de nederzetting is niet vast te stellen

omdat de vindplaats zich richting het noorden
buiten het plangebied uitstrekt. Mogelijk liggen
buiten het plangebied nog enkele huisplattegron
den. In een van de kuilen werd een fragment van
een later en een fragment van een tubulus aange
troffen. Latereris zijn wand of vloertegels die wer
den gebruikt bij Romeinse vloerverwarmingssyste
men (hypocausteum). Tubuli zijn holle ‘buizen’ van
bouwkeramiek die in wanden werden ingemetseld
om de warmte van de vloerverwarming door de
wanden af te leiden en zo ook de wanden van een
vertrek te verwarmen. Vondsten van tubuli zijn in
de binnenlanden van Brabant uiterst zeldzaam.
Beide vondsten zijn afkomstig uit een gebouw met
Romeinse vloerverwarming. Daarbij valt te denken
aan een representatieve ruimte in een villa of een
badhuis. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van
een dergelijk gebouw in Asten waren echter tot nog
toe niet gevonden.
Foto van de Laat-Romeinse kuil aan de Prins Ber
nardstraat (uit Kooi 2011).

De Middeleeuwen (450 – 1500 na
Chr.)
Van de vroege Middeleeuwen in Asten weten we
nagenoeg vrijwel niets. Als in 650 deze streken op
genomen worden in het Frankische rijk bestaat de
samenleving naast de adel en de vrije boeren uit
grote groepen horige boeren. Kenmerkend voor het
middeleeuwse bestuur is het feodale leenstelsel. Dit
betekende dat een groot deel van de landerijen of
domeinen van de heer in bruikleen werden gegeven
aan zijn leenmannen. Deze horigen moesten daar
voor in de plaats het land bewerken en producten
en diensten leveren aan de leenheer. Gedacht wordt
dat Asten tussen 1000 en 1250 ontstaan is als cen

trum van een tiendakkerdorp met de volgende ge
huchten die rondom Asten aanwezig zijn/waren:
Dijk, Vosselen, Ostade, Laarbroek, Wolfsberg,
Voorste Heusden, Achterste Heusden, Voordeld
onk, Achterbos en Stegen.
 
Het dorp Asten heeft al een hele ontwikkeling
doorgemaakt als ze voor het eerst in 1212 in een
oorkonde vermeld wordt. In de 10e eeuw had de
keizer van het Duitse rijk zijn domein hier (bestaan
de uit Asten, Lierop, Someren, Heeze en Leende)
verdeeld en geschonken aan het kapittel van St.
Servaas en de abdij van Luik. In 1146 trad de heer
van Cuijk op als voogd voor de abdij van St. Servaas
te Maastricht en kwamen de heerlijke rechten van
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Asten in handen van de heren van Cuijk. De reden
waarom de heren van Cuijk in Asten zoveel macht
hadden, weten we niet maar moet dateren van voor
1200. Het goed Ten Perre was de centrale hoeve van
de familie van Cuijk in Asten en had waarschijnlijk
landbouwgrond en dus pachters over heel Asten
verspreid, waaronder aan de Dijk, Ostade, Laar
broek, Heesakkers en langs de Aa. Eind 14e eeuw
wordt het aangeduid als 't Huys Ten Perre, wat
aangeeft dat het een versterkt huis is.
 
De hertog van Brabant was niet blij met deze grote
macht voor plaatselijke heren als Van Cuijk. Hij
steunde daarom de Norbertijnen-kloosters, zoals de
abdij van Floreffe, gelegen ten zuiden van Namen.
Dit klooster kocht zo in 1212 de tiende van Asten.
Het beheer werd uitgevoerd door het noordelijker
gelegen dochterklooster Postel (ook België), ge
sticht rond 1135. Ook had zij het recht op de kerk
in handen; tot 1221 samen met de heer Albert van
Cuijk. Of deze 13e eeuwse kerk ook op dezelfde
locatie heeft gestaan als de kruiskerk uit 1478 is niet
zeker. Deze laatmiddeleeuwse kerk werd in 1899
afgebroken, nadat de bouw van de huidige nieuwe

kerk klaar was. Fundamenten van deze laatmiddel
eeuwse kerk zijn in de jaren 90 aangetroffen tijdens
graafwerkzaamheden op het plein. Bij riolerings
werkzaamheden rond het Koningsplein werden
ook diverse graven van het omliggende kerkhof
gevonden. Kort na 1200 lukte het de hertog van
Brabant de meeste lokale machthebbers over te
halen hun goederen in leen aan hem op te dragen.
Het lukte de hertog hierdoor wetten en belastin
gen aan de bevolking op te leggen. Maar in Asten
lukte dit niet omdat hier een in heel Brabant gezag
hebbend geslacht van Cuijk de heerlijke rechten
bezat. In 1380 verkocht Van Cuijk vanwege geldge
brek een deel van het goed "Ten Perre" aan Gerard
van Berkel en de rest (recht, cijns, tienden, molens)
aan Ricout de Cock. Waarschijnlijk lag het goed
Ten Perre in de onmiddellijke nabijheid van het
centrum van Asten. In 1395 doet van Berkel Ten
Perre van de hand, maar behield de inkomsten uit
de heerlijke rechten. Naarmate het belang van Ten
Perre daalt in de 16e eeuw, verdwijnt ook langzaam
de naam.
Kadasterkaart uit 1832 van de kom van Asten
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Het goed Ten Perre
 
Het goed Ten Perre was de centrale hoeve van de
familie van Cuijk in Asten en had waarschijnlijk
landbouwgrond en dus pachters over heel Asten
verspreid, waaronder aan de Dijk, Ostade, Laar
broek, Heesakkers en langs de Aa. Waarschijnlijk
lag  het goed Ten Perre in de onmiddellijke nabij
heid van de kerk in het centrum van Asten. Eind
14e eeuw wordt het aangeduid als 't Huys Ten Perre,
wat aangeeft dat het een versterkt huis is. De kans
is dan ook groot dat er rond dit huis een gracht lag,
zoals we in de regio volop zien bij dit soort residen
ties. Daarvoor is de toevoer van water noodzakelijk.
Als we kijken naar de oude kadasterkaart van 1832
staan daar diverse gegraven waterlopen op ingete
kend, die ongetwijfeld natte lage stukken in het dorp
moesten ontwateren. Als we kunnen vaststellen
waar de oorspronkelijke laagten (feitelijk zijtakken
van de beeklopen) hebben gelegen, kunnen we
mogelijk ook de ligging van Ten Perre beter voor
spellen.
 
 In 1380 verkocht van Cuijk een deel van het goed
"Ten Perre" aan Gerard van Berkel en de rest (recht,
cijns, tienden, molens) aan Ricout de Cock. Hier
werden vanaf 1380 de heerlijke rechten en bezittin
gen van Gerard van Berkel beheerd. In 1395 doet
van Berkel Ten Perre van de hand, maar behield de
inkomsten uit de heerlijke rechten. Naarmate het
belang van Ten Perre daalt in de 16e eeuw, verdwijnt
ook langzaam de naam.
 
Kasteel van Asten
 
Het huis van de Cock, de mansio (soort boerderij)
te Asten, is zeer waarschijnlijk het kasteel, 't huys
tot Asten, waar van Berkel later naar verhuisde. Het
is niet duidelijk of er eerst een boerderij en later het
kasteel op dezelfde plek werd gebouwd of dat het
kasteel in de nabijheid van de oudere mansio/boer
derij is gebouwd. In 1423 lezen we in een oorkonde
dat 't Huys tot Asten bestond uit een versterking,
een woongedeelte en een hofstede. Bovendien lag er
in de omgeving van het kasteel een hoeve geheten
het Hofgoed. Deze boerderij die op een omgracht
terrein lag op enkele honderden meters van het
kasteel, zou de mansio kunnen zijn die Ricout de
Cock kwijtraakte aan van Berkel. In de hofstede die
tot het kasteel behoorde herkennen we de voor
burcht. Grachten en tuinen zijn tussen 1423 en 1432
aangelegd. Tussen 1389 en 1399 heeft hij 't Huys te

Asten uitgebreid met een hofstede en versterkt huis.
De hoofdburcht ligt op een eiland met dubbele
omgrachting en bestaat uit een rechthoekig gebouw
en voorburcht. Er worden minimaal vier bouwpe
rioden onderscheiden.
 
Tussen 1988 en 1990 werd een bouwhistorisch en
archeologisch onderzoek uitgevoerd dat zich richt
te op de diverse brugverbindingen, de oeverop
bouw, de faseringen van het gebouw en de toestand
van de funderingen van het huidige kasteel. De
oorspronkelijke binnengracht bleek tijdens het
onderzoek op veel plaatsen verloren te zijn gegaan
door een grote opschoning in de jaren 30 van de
20ste eeuw. Opmerkelijk was de vondst van een
oudere, ronde toren onder de 16e-eeuwse heksento
ren. Op het binnenterrein werden een aantal proef
sleuven aangelegd, waarbij onder andere een water
put, een oven van de keuken en een kelder werden
gevonden. Op basis van het metselwerk en de
houten brugpalen werd de eerste fase van het vier
kante kasteel rond 1430 gedateerd. De mogelijkheid
werd wel opengelaten dat hier een ouder gebouw
aan voorafging. Vondsten tonen aan dat alleen op
het binnenterrein sporen van voor 1500 voorko
men. In het kader van consolidatiewerkzaamheden
uit 1998 is naast en onder een zware muur laatmid
deleeuws aardewerk gevonden ter hoogte van de
voormalige keuken.
  
Het kasteel raakte in 1892 in verval en restauratie
werkzaamheden vonden plaats in 1936. Aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog raakte het
kasteel ernstig beschadigd door fosforgranaten van
Duitse zijde. In 1985 is de overgebleven ruïne ge
consolideerd. De buitenste gracht is in 1989 uitge
diept. In het gronddepot afkomstig uit die gracht
werd een zeldzaam kandelaarsbeeldje uit de 14e
eeuw gevonden.
 
Het kasteel van Asten dateert pas uit de 14e eeuw!
 
 
Op de volgende pagina: 14e eeuwse kandelaar afkom
stig uit de gracht van het kasteel (foto R. Berkvens)
 
Wordt vervolgd

17



www.heemkundekringdevonder.nl
18



Fotografen
Foto voorpagina: Maria van Neerven
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Oud goud
 
Onweer boven Asten 
Helmondsche courant Nieuws van de week 
 
 

 
 
Asten zat. 6 aug. 1881
Dinsdag omstreeks 11 uuren brak boven ons dorp
een onweder uit, waaronder een paar zeer zwaren
donderslagen gehoord werden. De bliksum sloeg in
de kelder van de erven S. alhier, doch verwijderde
zich verder zonder eenige noemenwaardige schade
veroorzaakt te hebben, alleen eene partij goede
belegen wijnen, waaronder “Cabinet Impérial
Extra Dry” is, volgens zeggen deszelfs eigenaar M.,
niet meer verkoopbaar. Zijne vrienden, (liefhebbers
van fijne merken) gelieve dus eenige weken de
hospitalitiet van den eigenaar te verschoonen.
 Asten 7 juli 1883 H.C N. v.d. Week.
De bliksem sloeg maandag alhier in. hij scheurde
een muur verbrijzelde een paar ruiten en ging door
de poort weg zonder verdere schade aan te richten.
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Driessen Advies & Beheer Witvrouwenweg 12, 5711 CN Someren
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Larco Foods BV, Industrielaan 10, 5711 CX Someren
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Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712GX Someren
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren
A. de Wit, Speelheuvelplein 4, 5711 AR Someren
P. v.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, 5721 VN Asten
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