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VAN HET BESTUUR
Met alle beperkingen die er nog steeds gelden toch
weer een nieuwe “De Vonder”. De laatste van dit
bijzondere jaar 2020. Laten we er maar vanuit gaan
dat de eerste uitgave van 2021 onder een beter ge
sternte wordt gerealiseerd. Hopelijk is dan de pan
demie voor Nederland beheersbaar geworden of
uitgewoed.
Intrigerend is dan natuurlijk wel hoe er te zijner tijd
teruggekeken wordt als deze periode geschiedenis
is geworden. Wanneer gaan we terugkijken?

ziet er is voldoende werk aan de winkel.
Maar dat geldt ook voor andere onderdelen van
onze vereniging. De inhoud van deze “De Vonder”
en de door de redactie genoemde plannen zijn
daarvan het bewijs.

Als U dit leest is ons tijdschrift weer prima bij U
bezorgd. Martien v Helmond en Jan van Laarhoven
hebben deze taak in Asten jarenlang vervuld, maar
hebben nu aangegeven dat ze ermee willen stoppen.
Een woord van dank vanuit het bestuur is dan op
Deze vraag is ook aan de orde bij de realisatie van zijn plaats. De oproep voor nieuwe bezorgers in
een verzamelboek van historische foto’s van Asten Asten in de vorige editie heeft goed gewerkt. Er zijn
waar een speciale werkgroep van onze vereniging liefst 7 nieuwe bezorgers aangemeld.
mee bezig is. Een verzoek van de eigenaar van “De
Plus” in Asten, waarmee wij hebben ingestemd. De Tot slot. Zoals gezegd een roerig jaar. Namens het
realisatie is gepland in oktober 2021. De introductie bestuur dank ik eenieder die op enigerlei wijze heeft
zal t.z.t. door deze winkelier plaats vinden. Een bijgedragen aan de activiteiten en de continuïteit
klein onderdeel van het verzamelboek zal mogelijk van onze vereniging. Wij hopen U in het nieuwe
de geschiedenis van de ontwikkeling van het win jaar weer te ontmoeten onder betere, gezonde om
kelcentrum “Het Kompas” zijn. Op dit onderdeel – standigheden.
als de realisatie lukt – zal dan het terugkijken circa
15 jaar zijn! Los daarvan wensen wij de werkgroep Namens het bestuur
veel succes met deze vooral digitale klus. Zoals U Hans Dittner, voorzitter

foto: Martien van Helmond
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DE VONDER
Woord van de redactie
Beste lezers,
We nemen nu bijna afscheid van het turbulente jaar
2020, maar geenszins afscheid van een alles omvat
tende pandemie. Na een hoopvolle periode in de
zomer met minder of bijna geen besmettingen en
steeds verdergaande vrijheden werden we in de
herfst weer keihard teruggeworpen en opnieuw in
alle hevigheid geconfronteerd met het dreigende
covid-19 virus: corona had ons weer totaal in zijn
greep en we moesten verder leven met steeds verde
re beperkingen.
De redactie is echter niet bij de pakken gaan neer
zitten en heeft weer lekker enthousiast kunnen
werken aan een nieuwe uitgave van De Vonder.
Daar zijn we, denken we zelf, weer uitermate goed
in geslaagd. Het is genieten geblazen te mogen
werken met zoveel nieuwe kopij. We moeten alles
in ogenschouw nemende wel steeds verantwoorde
keuzes maken wat betreft het publiceren ervan en
dat is, vinden wij, soms best lastig. Maar dat neemt
niet weg dat wij alle kopij van harte welkom heten.
Het tekent de liefde voor het heem en de geschiede
nis ervan en de wil om er zich extra voor te willen
inspannen. Het resultaat van al die inspanningen
wil men natuurlijk vol trots aan de overige leden
laten zien. Blijf dat vooral doen, onze lezers zijn
jullie daar zeker dankbaar voor!
En wij, als redactie, zijn ervan overtuigd dat we zo
met z’n allen de kwaliteit van ons verenigingsblad
hooghouden en goed weten te bewaken. Er is naast
de zwaardere historische vraagstukken dus ook
volop ruimte voor de meer recente geschiedenis en
het persoonlijke leven van de gewone man of vrouw.
Zo lezen we in deze editie het levensverhaal van
melkboer Harrie van Gogh, maar ook de historie
van een pand aan de Torenstraat in Asten en een
verhaal uit de serie waargebeurde verhalen van het
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brandweerkorps uit Someren en deels uit Asten.
Verder constateerden we dat het notariaat Asten
gaat verlaten. Dat zette ons er weer toe aan om eens
goed in de historie te duiken. Het resultaat treffen
jullie hierbij aan.
Het is al bij al weer een goed gevuld exemplaar ge
worden. Zeker met de komende feestdagen voor de
boeg en de zeker nog geldende restricties zal er voor
eenieder volop gelegenheid zijn om eens lekker
uitgezakt en in alle rust in De Vonder te gaan zitten
lezen. Wij hopen natuurlijk, wat de artikelen be
treft, voor jullie een goede keuze te hebben ge
maakt.
Heel veel leesplezier.
De redactie wenst iedereen een goede jaarwisseling
toe en, ondanks de beperkingen, natuurlijk heel
fijne feestdagen.
Wij hopen iedereen in 2021 weer
in goede gezondheid terug te zien.
Hennie Hoeben
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BRANDWEER SOMEREN (voorwoord)
In september 2005 schreef Ben van Otterdijk:
Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat ik lid
werd van brandweer Someren. Sinds de tweede
wereldoorlog is er altijd wel een Van Otterdijk bij
de brandweer geweest. Eerst opa Frans, later ge
volgd door de zonen Jan en Tonnie. Als je bijna
dagelijks met de brandweer wordt geconfronteerd,
dan kan het ook niet uitblijven dat ook de derde
generatie zijn intrede doet. Op 1 september 1980
was het dan zover en kon ik samen met neef Pieter
bij de brandweer aan de slag.

verhaaltjes verschenen.
Vanwege het vijfentwintig jarig jubileum bij de
brandweer leek het een aardige gedachte om deze
verhalen te bundelen en uit te brengen in een boek
je. Met deze verhalen kan de lezer eens op een an
dere wijze kennis nemen van brandweer Someren.
Ik ben trots op de brandweerleden van het korps.
Vroeger zeiden wij ‘het zijn rotzakken, maar wel
goei’. Ik wens u bij deze veel leesgenot.

Ondertussen is er veel veranderd. De ontwikkelin
gen gaan snel en ook de brandweer moet hierin mee.
Het korps van tegenwoordig lijkt wel een modern
bedrijf waarin ruim dertig parttimers werken. De
leden investeren veel in opleiding, bijscholing en
oefening. Want je weet maar nooit, een ongeluk
schuilt in een klein hoekje. Ook heeft Someren een
rijke traditie bij deelname aan brandweerwedstrij
den waar we regelmatig in de prijzen zijn gevallen.
Buiten de inspanning hoort ook ontspanning. De
brandweervereniging Someren zet zich hier op een
bijzondere wijze voor in, door allerlei activiteiten te
organiseren. Dit schept een sterke band onder de
leden en is belangrijk voor de saamhorigheid.
Hierbij gebeuren natuurlijk ook regelmatig onver
wachte dingen waarvan je je later afvraagt hoe het
mogelijk was.
In 1997 ben ik overgegaan van het bedrijfsleven
naar de gemeente. In eerste instantie als medewer
ker brandweerzaken voor preventie en ondersteu
ning voor de brandweerleden. Later heeft zich een
eigen afdeling Brandweer gevormd en heb ik mijn
functie verder ontwikkeld, van pro-actie/preparatie
en rampenbestrijding, naar uiteindelijk de functie
van commandant.
Binnen de gemeente verschijnt twee keer per jaar
het personeelsblad Den Booi. Een jaar of vijf gele
den werd ik gevraagd om ook een bijdrage te leveren
aan Den Booi. Het artikel voor kamerplanten en
tuin was weggevallen omdat de medewerker groen
voorziening in de Fut was gegaan. Na het eerste
artikel volgden er meer. Waar ging het over, natuur
lijk de brandweer. Tot nu toe zijn er twintig van deze
4
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Brandweer Someren 25 jaar deel 1 Oud Goud.
Bende gij van Mierle, dan gene worst

door Jac Jöris

Op een avond eind jaren zeventig komt er een op
roep voor een brand in een boerderij aan de Lun
gendonk te Lierop. De Lungendonk ligt aan de
grens met de gemeente Mierlo. De brandweer rukt
uit en bij aankomst blijkt dat in de boerderij een
flinke brand woedt. Volgens de bevelvoerder zal er
wel enkele uren gewerkt moeten worden om de
brand onder de knie te krijgen. De blustechniek van
die tijd was erop gericht om een woning van buiten
af vol te pompen met water om zodoende de brand
te kunnen blussen. Deze techniek nam vaak nogal
wat tijd in beslag.

Als je op Google roken invoert kom je het volgende
tegen. Roken is ongezond, verslavend en kan
longziekten veroorzaken. Er zijn dus genoeg rede
nen om te stoppen.
In de jaren 20 van de vorige eeuw werd er massaal
gerookt, ook door de jeugd. Zo werd in het Peelbe
lang van 1926 gewaarschuwd tegen het roken.

Een van onze leden, Cees, had thuis een zaak in
levensmiddelen. Bij branden die langere tijd duur
den, was het de gewoonte om hem naar huis te
sturen zodat hij kon zorgen voor logistieke facilitei
ten. Ook deze keer voelde hij zich geroepen om te
zorgen voor een lekkere kom erwtensoep.
Brandweer Mierlo had tijdens deze avond een bij
eenkomst met het korps in de brandweerkazerne.
Zij hoorden dat er brand was nabij de gemeente
grens. Om zeker te weten dat het niet op hun
grondgebied was, gingen zij met hun brandweer
voertuigen en het hele korps ter plaatse. Bij aan
komst bleek het toch te gaan om een brand in de
gemeente Someren. Zoals een goed brandweerman
betaamt, werd toch hulp aangeboden. Brandweer
Someren maakte hier dankbaar gebruik van. Toen
Cees terug kwam met een grote pan erwtensoep
wilden de leden van brandweer Mierlo natuurlijk
ook delen in deze lekkernij.
De caravan die inderhaast uit de boerderij was ge
haald werd als uitdeelpunt gebruikt. Elke brand
weerman die om een kom soep kwam werd eerst de
vraag gesteld: ‘bende gij van Mierle’. Als hij dan ‘ja’
zei, kreeg hij als antwoord, ‘oh, dan gene worst.’
Dan werd alleen maar het dun van de soep gehaald.
Nu, ruim vijfentwintig jaar later, als leden van
brandweer Mierlo en Someren elkaar treffen bij
recepties of gelegenheden, praat men nog steeds
over de soep met of zonder worst. Een vast geschenk
bij zo’n gelegenheid is meestal een blik oerholland
sche erwtensoep met natuurlijk worst erin.

Sigaretten bij de jeugd.1926
Wij schreven reeds een keer over het verontrustend
toenemen van het sigaretten roken, vooral bij
jeugdige personen. Het kan zijn nut hebben daarop
nog eens terug te komen, nu het onderzoek op
verschillende plaatsen van ons land door onderwij
zers ingesteld naar roken der kinderen, doet zien,
dat inderdaad een ernstig gevaar de kinderen be
dreigt, waartegen de ouders op hun hoede dienen te
zijn. Van de 100 zes jarige kinderen waren er 30 die
rookten. Van jongens tussen 9 en 10 jaar rookte de
grootste helft en onder 250 van rond de 11 jaar trof
men 220 rokers aan. Vooral onder de kinderen der
lagere volksklassen komt de rookgewoonte meer
voor dan onder de meer gefortuneerde standen.
Inzonderheid op het platteland schijnt het euvel
onrustwekkende afmetingen aan te nemen. In 1924
werden in Nederland opgerookt 2.542.488.300 si
garetten. Let goed op ruim twee en een half miljard.
Zodat gemiddeld elke man, vrouw en kind in Ne
derland gedurende dat jaar meer dan 423 sigaretten
rookte, dus elk voor een bedrag dooreen van meer
dan zeven gulden. Hieruit blijkt ontegenzeggelijk
dat het een diep geworteld kwaad is geworden, maar
eveneens een dringende plicht voor ouders en op
voeders door ernstig toezien en verbieden dit kwaad
te stuiten. Behalve toch dat het een roekeloze
geldverspilling is en dat de gezondheid van de
jeugdige roker niet weinig wordt benadeeld, bestaat
er een groot zedelijk gevaar, nl. dat de zich niet
beheersende hartstochtelijke roker, evenals dit bij
de ziekelijke en overdreven snoeplustige gewoonlijk
het geval is, zich aan oneerlijkheid zal schuldig
maken, zodra hij daarvoor gelegenheid kan vinden
om zo aan zijn hartstocht te kunnen voldoen. Er
zijn gevallen bekend, dat jonge mensen een bedrag
van 7 gulden en meer per week besteden aan siga
retten of sigaren. En waar halen zij dat geld?
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DE HISTORIE VAN HET NOTARIAAT IN ASTEN (DEEL 1)
door Hennie Hoeben
Asten zou volgens welingelichte bron al in 1685 een
notaris hebben gehad en volgens die bron was Theo
dorus Alberts (1685-1686) de eerste (zie Peelbelang
28 maart 1980). Voor alle duidelijkheid beperken we
ons in dit artikel tot het notariaat vanaf 1810. Het
jaar waarin de Franse bezetter in de nieuwe Notari
aatwet officieel de functie van notaris introduceerde.

Vanwege het stoppen van notaris M.A.M. Kessels
leek het de redactie heel interessant eens wat dieper
in te gaan op de historie van het notariaat in Asten,
zeker daar bij het definitieve vertrek van notaris
Kessels het notariaat wordt overgeheveld naar Deur
ne. Na eeuwen komt er zo een eind aan het notariaat
Asten.
*Een notaris is een van de oudste beroepen ter wereld.
De geschiedenis ervan voert ons helemaal terug naar
de marktmeesters in het oude Egypte, die op eenvou
dige kleitabletten de belangrijke afspraken vastleg
den. In het oude Griekenland en bij de Romeinen
kende men ook al openbare schrijvers. Dit beroep
ontwikkelde zich tot het ambt zoals wij dat kennen.
Het is een ambt, want de notaris is een bij Koninklijk
Besluit aangesteld openbaar ambtenaar. Anders dan
de gewone ambtenaar, is de notaris ook ondernemer.
Hij wordt niet door de overheid betaald, maar door
zijn particuliere klanten. De taak van een notaris was
en is deels nog steeds het officieel vastleggen van af
spraken tussen personen onderling.

Notariaat Asten vanaf 1810

Hieronder een overzicht van de notarissen in Asten
vanaf 1810.
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Abraham van Nouhuijs 1810-1829
De eerste notaris en latere burgemeester was Abra
ham Nouhuijs. Hij betrok het pand aan de Markt 2.
*In het pand kwam later hotel de Arend

Abraham van Nouhuijs is op 13-05-1829 te Asten
overleden en hieronder staat zijn overlijdensakte:

Vermoedelijk is dit pand gedurende enige tijd door
notarissen bewoond.
Abraham van Nouhuijs is geboren te Sint-Oedenro
de op 09-07-1750.
Abraham van Nouhuijs was tot de Franse revolutie
en de opheffing van de schepenbank in 1811, secre
taris van Asten en is daarna van 1821 tot 1829
burgemeester van Asten geweest. Dus tussen twee
ambtsperiodes van burgemeester Jan Georg Fren
cken (1812-1821) en (1830-1844)..
Bij het kadaster van Asten over de perio
de 1811-1832 staat het huis aan de Markt op naam
van Abraham van Nouhuijs:
Abraham van Nouhuijs was ook notaris. Dat blijkt
duidelijk uit onderstaande notariële akte en uit de
advertentie in de Opregte Haarlemsche courant van
08-05-1824:
Notarieel

archief Asten

*In de Noord-Brabander van 12-11-1829 werd
kritisch ingegaan op het bevoordelen van protes
tantse kandidaten bij nieuwe benoemingen van
notarissen in Noord-Brabant:

41-72; 28-08-1818:

Abraham van Nouhuijs scheiding en deling van
Mattijs Jan Thijssen, bouwman, wonende te Asten en
Jan Martinus Slaats, arbeider, wonende te Vlierden
in huwelijk hebbende Petronella Jan Thijssen de
welke bij deze verklaren te hebben verdeeld al de vaste
onroerende goederen hun te samen in eigendom toe
behorende en hun aangekomen door het overlijden van
hun ouders in 1818 eerstelijk een huis en aangelag,
gelegen binnen Asten ter grote van omtrent 2 lopen
se 14 roeden nevens erve van de kinderen Paulus
Peters en de weg getauxeert op een somme van 366
gulden Item de helft van een parceel groese.
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Notaris als plaatsvervangend vrederechter:
Een vrederechter staat het dichtst bij de burger. Zij
bemiddelen als er elllenlange familieruzies zijn of
buren elkaar naar het leven staan. Maar ook die
vrederechters nemen verlof, worden ziek of kunnen
bepaalde zaken soms niet behandelen omdat ze be
trokkenen kennen. In elk kanton (groep van gemeen
ten) waar een vrederechter voor verantwoordelijk is
heeft die rechter een aantal plaatsvervangende rech
ters ter beschikking. Dat zijn vaak notarissen of ad
vocaten.

Jan Willem van de Ven 1829-1835

Na zijn eervol ontslag in 1835 verhuist het gezin Van
de Ven naar Helmond. Jan Willem van de Ven is
op 14-04-1840 te Helmond overleden Hieronder
een portret van hem.

Jan Willem van de Ven werd de opvolger van
Abraham van Nouhuijs. Hij was ook van protes
tantse komaf en geboren te Eindhoven
op 29-07-1781.
Notaris Jan Willem van de Ven wordt op 19 novem
ber 1833 benoemd tot plaatsvervangend vrederech
ter in Asten (mededeling in de Nederlandsche
staatscourant van 28-11-1833):
Op 18-04-1840 wordt in de Opregte Haarlemsche
courant bekend gemaakt dat Jan Willem van de
Ven te Helmond is overleden:

Wordt vervolgd
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De geschiedenis van het doktershuis gelegen aan de Torenstraat 1 te
Asten (deel 1)
door Ton en Pieter van Hoek

Onze zoektocht beginnen we rond 1832 met behulp
van de kadastrale gegevens.
Lucia Sauvé is de dochter van Godefridus Sauvé en
Petronella Jansen en gedoopt te Asten op 15 no
vember 1790. Ze was gehuwd te Asten op zaterdag
22 januari 1820 met Michael Jacobus Aertnijs, ge
boren 19 juli 1773 te Tessenderlo (België). Hij was
van beroep medicijnendokter te Eindhoven. Over
leden te Eindhoven op zaterdag 29 juni 1861.
Zij verkopen onroerende goederen namens de kin
deren Sauvé. De verkoop werd gehouden op 3 no
vember 1836 en bestond uit 13 kopen. De zevende
koop was een perceel bouwland genaamd den Berg
in de Torenstraat, groot drie en veertig roeden en
zeventig ellen, gelegen te Asten sectie G no: 733.
Het perceel wordt ingezet en gekocht door Peeter
Leenen, koopman, wonende te Asten, voor 240
gulden.
Peter verkoopt het perceel aan Willem Calmthout,
die van beroep schipper was en een geregelde vaart
onderhield naar ’s Hertogenbosch. Hij was gehuwd
met Anna-Maria Bakens. Op het perceel bouwde

hij een dubbele woning.
In 1861 laat de heer Bernardus Ludovicus Hubertus
Borret dit huis bouwen aan de toenmalige Toren
straat (nu Wilhelminastraat) in Asten. Het perceel
had een oppervlak van 2 roeden en 98 ellen.
De heer Borret is geboren te Brussel op 26-09-1826.
Hij is als rijksontvanger te ’s-Hertogenbosch ge
trouwd met Johanna H.E. de Bont. Na haar over
lijden op 16-05-1853 te ’s-Hertogenbosch is hij
hertrouwd met Josina M.A.H. Hermans, geboren
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te Heurne (B).
In de Nederlandsche Staatscourant van 04-03-1859
wordt de benoeming van Bernardus Ludovicus
Hubertus Borret als ontvanger van de belastingen
bekend gemaakt.

Verder was Bernardus Borret commissaris bij een
kredietmaatschappij voor landbouwers in de Peel.
In 1873 verhuizen ze naar Heerlen alwaar hij een
baan krijgt als ontvanger der Directe belastingen.
Hij is overleden op 12-06-1886 te Antwerpen en zijn
vrouw is op 03-11-1896 overleden te Marpent (F).

In 1873 wordt het huis verkocht aan de firma Victor
Andreas van Rijckevorsel & Tilman.
Het gezin Borret bestond uit 7 kinderen waarvan Victor is een afstammeling van een adellijke familie
de jongste op 1-jarige leeftijd is overleden. Daar uit ’s-Hertogenbosch.
naast was er een uitgebreide huishoudelijke staf die
bestond uit 5 dienstbodes, twee naaisters en een Van Rijckevorsel
Wapen Van Rijckevorsel
huisondersteuner.
Alliantiewapen Van Rijckevorsel van Kessel-Van
In het jaarboek van de Belastingen staat de functie Nispen tot Pannerden
van de heer Borret vermeld.
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Van Rijckevorsel (ook: Van Rijckevorsel van Kes
sel) is een Nederlandse en Belgische familie waarvan
leden vanaf 1829 tot de Nederlandse adel en vanaf
1976 tot de Belgische adel behoren. Deze familie
heeft veel nazaten in ’s-Hertogenbosch en we komen
ze vooral tegen in publieke functies zoals burge
meester, lid van de Tweede Kamer of van de Pro
vinciale Staten.
In 1875 werd het huis doorverkocht aan Jonkheer
Franciscus Johannes Josephus van Rijckevorsel
van Kessel, geboren te ’s-Hertogenbosch op
28-08-1818, als zoon van Augustinus Theodorus
van Rijckevorsel en Everarda Francisca Halfwasser
van Onsenoort.
Hij is van beroep rijksontvanger en gehuwd met
Theresia C.A. Victoire de Kuijper geboren te Ve
ghel op 28-12-1818. In de Tilburgsche courant van
040-09-1873 wordt zijn benoeming wereldkundig
gemaakt.
Jonkheer Victor Marie van Rijckevorsel vertrekt in
30-05-1881 naar Oisterwijk en wordt daar burge
meester.
Opmerkelijk in dit verband is het volgende: Op 14
september 1886 treedt Antonius Borret, zoon van
Ludovicus Borret, in het huwelijk met Norbertina
van Rijckevorsel. Schijnbaar kenden de families
elkaar.
DE FRANSE ZUSTERS
In 1884 wordt het huis verkocht aan de Trappistin
nen Julie Morel, Elisa Boyer en Julie Therel uit
Ubexy in het Canton Charmes in de Vogezen (F).
Deze zusters waren op de vlucht voor de gevolgen
van de wetsvoorstellen van de Franse minister
Combes (minister van onderwijs). Deze Franse
minister wilde het onderwijs door religieuzen ver
bieden.
In 1896 wordt het doorverkocht aan grondeigena
resse Marie Bazoche ook uit Ubexy (F).

naar Berkel-Enschot. Daar bouwde abt Verbrug
gen van de nabij gelegen abdij Koningshoeven het
R.K.Klooster Notre Dame du Perpétuel Secours
ter vervanging van het tijdelijke klooster voor de
zusters Trapistinnen. In 1912 keerden de Trappis
tinnen terug naar Ubexy. Door terugloop in het
aantal roepingen is deze abdij in 2005 opgegaan in
de abdij van Val d’Igny. Het kloostergebouw in
Ubexy is in 2012 gesloten.
Andere Franse zusters
Enige jaren later in 1910 kwamen er in het pand van
de familie Antoon Bluyssen-Raaymakers, het hui
dige klooster van de Boerdonkse zusters, ook
Franse zusters wonen. Ze behoorden tot de orde
“Filles de Notre Dame” en waren afkomstig uit
Flèche. Deze zusters hielden zich bezig met het
houden van pensionnaires en het geven van Franse
conversatieles. Ze vertrokken in 1921 en toen werd
het huis aangekocht door de Missiezusters van de
H. Antonius (“Boerdonkse Zusters”).

Het huis is inmiddels verhuurd aan derden te weten
Johannes H. Becking, geboren te Wisch op
21-04-1842. Hij is van beroep rijksontvanger en in
het jaarboek van de Belastingen zien we dat hij daar
een belangrijke functie vervult.
.
De volgende huurder is Thomas A. Motké, geboren
te Thorn 27-10-1835, ook rijksontvanger van be
roep. Hij vertrekt uit Asten op 08-10-1891 vanwege
overplaatsing naar Heusden bij ’s-Hertogenbosch.
Vanaf september 1892 is Johan Philip Menger de
volgende bewoner. Hij is geboren te Utrecht op
14-12-1818. Hij is destijds weduwnaar en was van
beroep graveur bij de Nederlandse Munt. Hij
overlijdt te Asten op 20-09-1895. Op de site Wiki
pedia vonden we de volgende informatie.

Johan Philip Menger
Portret van Menger (1859), getekend door A.W.
Nieuwenhuysen tijdens een bijeenkomst van
Kunstliefde
Leven en werk
Menger was een zoon van winkelier Johan Philip
Menger en Louise Charlotte Köhler. Hij werd op
Waar deze zusters uiteindelijk gebleven zijn, is nog geleid bij David van der Kellen jr., 1e stempelsnijder
onduidelijk. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze verhuisd bij 's Rijks Munt in Utrecht. Hij maakte in die tijd
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Hier ziet u verschillende ontwerpen van zijn hand,
waaronder een penning t.g.v. het overlijden van
Frederik, prins van Oranje

Portret van Johan Philip MENGER (1859) gete
kend door A.W.Nieuwenhuysen tijdens een bijeen
komst van Kunstliefde
zijn eerste penningen, onder andere ter herinnering
aan P.C. Hooft (1835) en prins Willem George
Frederik van Oranje-Nassau (1837). Op 20-jarige
leeftijd werd hij in staat gesteld om in Amsterdam
te gaan studeren aan de Koninklijke Akademie van
Beeldende Kunsten, onder prof. Louis Royer. In
1840 ontving hij voor zijn beeldhouwwerk de grote
zilveren medaille van de academie. Na zijn terug
keer in Utrecht werkte Menger decennia lang bij 's
Rijks Munt. In 1845 werd hij hulpgraveur en in 1853
eerste stempelsnijder.[3] Hij stond bekend als een
bekwaam stempelsnijder. Vanwege gezondheids
problemen moest hij stoppen met werken, in 1892
kreeg hij eervol ontslag.
Menger trouwde in 1843 met de Amsterdamse
Euphrosina Johanna Parré (1818-1861), zus van
landschapsschilder Matthias Parré jr. Hun oudste
zoon Johan Philip Matthias Menger volgde zijn
vader op als 1e stempelsnijder. Johan Philip Menger
verhuisde na zijn pensioen met zijn dochter naar het
Brabantse Asten. Hij overleed er drie jaar later, op
76-jarige leeftijd.
Wordt vervolgd
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Fietsen door Death Vally De Peel
We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding. In de zomer
kregen wij samen met DE VONDER het fietsroute
boekje. Hierin een verzameling fietsroutes door de
Peel. Wat meteen opviel was het grote
aantal vliegtuigen dat hier in de oorlog
is neergestort.Dus op een mooie dag
hebben we een route uitgezocht en de fiets
gepakt. Langs de route vonden we bor
den die ons vertelden wat er in de oorlog
daar in de buurt gebeurd was. Met deze
verhalen komt voor mij weer de herinnering over
wat onze ouders ons over de oorlog verteld hebben.
Zij zijn getrouwd in 1941 en maakten de oorlog heel
bewust mee. Zij vertelden dat ze wel eens bang
waren, maar dat viel wel mee. Het was een spannen
de tijd. Tijdens het aardappel rapen vroegen wij aan
ons moeder: Vertel ons nog eens over de oorlog? En
dan kwamen de verhalen die zij erg spannend kon
vertellen.Tijdens het fietsen van deze route komt
meer het besef van wat hier allemaal gebeurd is. Je
krijgt er meer een beeld bij. We kwamen nu op
plaatsen waarover zij vertelde.Zo kwamen de ver
halen van ons moeder weer boven drijven.
Maria van Neerven
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Onderzoek naar criminaliteit tijdens
Tweede Wereldoorlog van start
De misdaadcijfers in Nederland bereikten tijdens de
Tweede Wereldoorlog een hoogtepunt. De eenvou
dige tegenstelling tussen ‘goed’ en ‘fout’ verwaterde
en de opvattingen over criminaliteit veranderden.
Nieuw onderzoek probeert meer inzicht te krijgen
in dit opvallende aspect van de oorlog. Het onder
zoek is een samenwerkingsverband tussen het
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC),
het Noord-Hollands Archief (NHA) en Jan Julia
Zurné, politiek historicus van de Radboud Univer
siteit.
Stijgende criminaliteitscijfers
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schoten de crimi
naliteitscijfers omhoog, met name die voor diefstal
en andere vermogensdelicten. De oorlogsomstan
digheden zoals schaarste, honger en de neiging zich
te verzetten tegen de bezettingsmacht, zorgden er
voor dat burgers anders gingen denken over het
overtreden van de wet. Gewone mensen, waaronder
opvallend veel vrouwen en jongeren, voelden zich
steeds vaker door de omstandigheden gedwongen
om zich op het criminele pad te begeven.
“Opvattingen over criminaliteit, misdrijven en de
rechtsstaat blijken niet statisch te zijn, maar veran
deren wezenlijk onder druk van een crisissituatie
zoals een bezetting. Ook na de bevrijding duurde
het enige jaren voordat de criminaliteitscijfers weer
gedaald waren tot op het vooroorlogs niveau”,
vertelt Radboud-onderzoeker Jan Julia Zurné.
“Dat de criminaliteit tijdens de Tweede Wereldoor
log toenam wisten we al, maar hoe dit verschijnsel
in zijn werk ging en wat de wisselwerking was tussen
opvattingen daarover bij zowel burgers als de be
trokken gerechtelijke instanties is nog niet duidelijk
en ook nooit eerder onderzocht.”
Wisselwerking tussen burgers en juristen
In het onderzoeksproject ‘Criminaliteit in oorlogs
tijd’ onderzoekt Zurné hoe burgers en juristen zich
in gerechtelijke stukken uitlieten over criminaliteit.
Ook bestudeert Zurné hoe de rechterlijke macht het
vervolgingsbeleid aanpaste op de toename van
criminaliteit tijdens en na de bezetting. “Door digi
talisering en slimme analyse van talrijke en nog
nauwelijks onderzochte rechtbankarchieven uit
Den Bosch en Haarlem kunnen we hier nu meer
inzicht krijgen. Zurné deed eerder onderzoek naar
aanpassingen in het vervolgingsbeleid van het Bel
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gische Openbaar Ministerie tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Uniek gebruik gerechtelijk bronnenmateriaal
Archieven van gerechtshoven, arrondissements
rechtbanken en kantongerechten bevatten een schat
aan informatie over het dagelijks leven van ‘gewone
mensen’ tijdens en direct na de Tweede Wereldoor
log. Toch zijn deze bronnen tot nu toe amper ge
bruikt voor wetenschappelijk onderzoek vanwege
beperkte openbaarheid, privacywetgeving en grote
omvang van het materiaal. Mede door de inzet van
nieuwe technieken komt daarin verandering. Zurné
gebruikt in haar onderzoek tekstherkenning (OCR)
en op kleinere schaal ook handschriftherkenning
(HTR), waardoor de strafvonnissen en -dossiers op
geautomatiseerde wijze volledig (full-text) door
zocht kunnen worden. Op die manier kan groot
schalige tekstanalyse worden toegepast
Het BHIC en het NHA willen met het onderzoeks
project optimaal recht doen aan deze bijzondere
bronnen uit hun collecties. Door samen te werken
met de Radboud Universiteit worden deze bronnen
nu ook voor het voor het eerst uitgebreid weten
schappelijk onderzocht. Het project is mede moge
lijk gemaakt door het Mondriaanfonds, het publie
ke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cul
tureel erfgoed, en het Ministerie van Volksgezond
heid, Welzijn en Sport, ter gelegenheid van 75 jaar
bevrijding.
Presentatie nieuwe inzichten
De verkregen nieuwe inzichten en de verhalen over
criminaliteit en het dagelijks leven tijdens de Twee
de Wereldoorlog dienen niet alleen als inspiratie
bron voor historici, genealogen en familieonderzoe
kers, maar ook voor studenten en scholieren. De
resultaten van het onderzoek, dat ongeveer drie jaar
in beslag neemt, worden tijdens en na het onderzoek
gepresenteerd via diverse kanalen en middelen,
waaronder een boek, lespakketten en themamidda
gen. De ‘boevenverhalen’ worden via diverse web
sites/portals verspreid. Gedurende het onderzoek
maken deelnemende archieven veel archiefmateri
aal digitaal toegankelijk. Hier kunnen ook andere
onderzoekers gebruik van maken.
’s-Hertogenbosch, 7 september 2020

www.heemkundekringdevonder.nl

Koepel gevangenis Breda, Nassausingel 26, gevange
nis en woonhuizen gebouwd in 1885-1886, architect
J.F. Metzelaar, fotograaf: Wies van Leeuwen, col
lectie BHIC
Anoniem briefje van Cornelis Schaerlackens, een
bewijsstuk in de zaak van een gestolen fiets afkomstig
uit de vonnissen van de rechtbank van Breda (Toe
gang 808, inventarisnummer 60, rolnr 360, BHIC).
De vraag in deze zaak is of Cornelis Schaerlackens
zich werkelijk schuldig heeft gemaakt aan de weder
rechtelijke toe-eigening van een herenrijwiel.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, Spinhuiswal ’s-Hertogenbosch. Fotograaf: Felix Janssens, Erfgoed ’sHertogenbosch
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Het leven van de Astense melkboer Harrie van Gogh (deel 1)
door Peter Ottenheijm
Harrie van Gogh, ‘t melkboerke
Hendrikus (Harrie) van Gogh, werd ge
boren op 04-11-1881 in de Langstraat in
Asten, toen
nog een zand
weg, ter hoogte van de
plaats waar later Druk
kerij Schriks was ge
vestigd, tegenwoordig
appartementsgebouw
Gutenberg. Hij was de
zoon van Cornelis van
Gogh. Cornelis was
landarbeider, geboren
te Asten op 19-10-1856 als zoon van Gerardus van
Gogh en Catharina van de Moosdijk.
Op 21-01-1881 trouwde hij met Hendrica van Sec
celen, geboren op 13-10-1854 te Asten, en dochter
van Hendrik van Seccelen en Johanna van de
Kruijs.

Het waren de verzamelplaatsen van de melk die van
daaruit werd gevent, en ook werd getransporteerd
naar de boterfabriek voor verdere bereidingen. Dat
betekende ook meer werkgelegenheid en Harrie kon
direct na zijn schooltijd aan het werk bij ‘den
Bluys’, zoals de firma Bluyssen in de volksmond
werd genoemd.
Na het faillissement van Bluyssen en hun vertrek
naar Nijmegen in 1907 ging Harrie na zo'n 14 jaar
in Asten te hebben gewerkt, hij was toen 26 jaar,
werken in de melkfabriek in Den Bosch voor 8
gulden per week, en ook nog enige tijd bij Taminiau
Elst Overbetuwe (TEO), één van de grootste jam
fabrieken van de Betuwe en ook bekend van de
flesjes saus voor over de vla.

foto’s: de fabriek van Taminiau in Elst begin 20-ste
eeuw en de blikken verpakking van de huishoudjam

foto: Cornelis en Drika van Gogh
Tot eind 19e eeuw werd de koeienmelk meestal
door de boeren zelf verwerkt tot zuivelproducten
en rondgebracht. Vanaf eind 19e eeuw zijn vele
veelal kleine zuivelfabrieken ontstaan, waar een
deel van de productie en verdere distributie van de
boeren werd overgenomen. Hier werd de melk met
karrenvol melkbussen door de melkveeboeren
aangeleverd. Zo ook in Asten. Tussen 1893 en 1896
bouwden de Bluyssens er vijf kleine melkfabriekjes.
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Later kwamen de
sausjes onder de naam
Tova van de Henckell
und Roth-fabrieken
(Hero Breda) op de
markt.
Harrie was er in de
kost en moest elke dag
zo'n 3 kwartier lopen
om op zijn werk te ge
raken. In de weekends
kon hij met trein en
tram weer naar huis.
Het bedrijf TEO heeft als jamfabriek bestaan van
1901 tot 1958, waarna de fabriek werd overgeno
men door Heinz. Tegenwoordig wordt er tomaten
ketchup geproduceerd, wat als product begon in de
V.S. onder de naam “catsup”.
www.heemkundekringdevonder.nl

Een jaar na het vertrek van Bluyssen uit Asten, werd
Harrie in 1908 zelfstandig melkventer (’t melkboer
ke) in Asten, en verkocht eerst een aantal jaren de
melk voor boer de Haan uit de Stegen. Vervolgens
kwam hij als melkventer in dienst van Zuivelfabriek
"Oude Molen". Zijn dagomzet ging van 556 naar
2300 liter per dag. Dagelijks in weer en wind door
Asten met zijn handkar vol melk en room. Het
venten, verkopen, ging niet per fles maar werd bij
de klanten per liter of halve liter afgemeten.
Op 22 februari 1915 werd onder dezelfde naam
"Oude Molen” een coöperatie opgericht:
“De coöperatieve vereniging tot verbetering der
zuivelbereiding”.

Harrie’s werk voor de stoomzuivelfabriek heeft nog
even ter discussie gestaan. Zoals blijkt uit onder
staand krantenartikel in “Zuid-Willemsvaart”
van 21-01-1926 was er discussie binnen de leden
raad van de “Oude Molen” over de aanstelling van
Harrie van Gogh als venter.
(de Zuid-Willemsvaart was een regionale krant die
van 1881 tot 1944 uitgegeven werd in Helmond).

Op 14 december 1926 begon men met de verplaat
sing van de productie van de Molenstraat naar de
Fabrieksstraat (later Julianastraat).

Foto: opening stoomzuivelfabriek in de Fabrieks
straat in 1927;

foto boven: Cor nam het werk over, later met al wat
modernere voorzieningen
foto rechts:
’t melkboerke, links op de foto met zoon Cor;
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Herinneringen aan crisisjaren en
oorlogstijd van Louis Tinnemans
(5)
En steeds maar schaarser werd het met het eten. Dat
voelde men in de stad nog veel erger. De heer P.,
leraar wis- en natuurkunde aan het Carolus Borro
meus College te Helmond gaf ook les in natuurkun
de aan de hoofdaktecursus. We kwamen overeen
dat ik voor hem iedere week een brood zou mee
brengen (in het zwart kostte dat hier f 3,- en daar
voor kreeg ik dan iedere week een
extra les in natuurkunde, omdat
hoofdaktekandidaten voor dit zware
vak meestal een 4 of een 5 haalden en
dat risico wilde ik niet nemen. Maan
denlang zijn we deze overeenkomst
nagekomen en het eindresultaat op ’t
examen in 1943 was een 7. Dat was een ruil geweest
waar beide partners voordeel van hadden gehad.
Vlak na de oorlog kwam deze leraar me een keer
opzoeken, gekleed in een prachtig uniform als divi
siecommandant. Ik zette wel grote ogen op toen ik
die prachtige slee van hem voor de deur zag staan.
“ gegapt in Duitsland “, sprak hij gul. Toen die mof
mij vroeg om een “ schein” heb ik hem een vodje
papier gegeven waarop stond: “goed voor een paar
klompen”. Ja zo hebben ze ons in de oorlog ook
behandeld als ze auto’s, paarden, fietsen en nog veel
meer meenamen, was zijn verhaal. Ik gaf hem vol
komen gelijk. Nu doe ik weer een paar stappen
terug. Welke tijd het precies was en wie me het eerst
heeft benaderd over deze kwestie weet ik niet meer.
Het zal waarschijnlijk mijn collega Wout D. uit
Budel-Schoot. Had hij een tip gekregen van Jozef
v.d. H. een andere collega van onze school, die in
het verzet zat ? Onze collega A. v. G. was om een of
andere reden, geïnterneerd in het beruchte kamp
van Amersfoort. Dit was een zogenaamd DurchWordt vervolgd

Foto Omslag: Sluis IX, door
Maria van Neerven
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gangslager en wie eenmaal van hieruit naar Duits
land was afgevoerd, maakte weinig kans meer nog
ooit terug te keren. Van de gebroeders Ab en Elbert
v.d. H., die in een boerderij langs de kanaaldijk
woonden kregen we een adres van een onderwijzer,
de C. geheten Regentesselaan 22 te Amersfoort.
Deze man stond aan “de goede kant” maar deed
ook wel eens iets voor de Duitsers om hun vertou
wen te krijgen en te houden. Hij gaf ons bij een
bezoek te zijnen huize de naam van de kamparts
(Dr. K ), een adres van een “oberfeldwebel “ ,
kampadres etc.. In Someren kochten we een zijde
spek, een partij eieren netjes verpakt en met een
keurig geschreven adres van de genoemde Feldwe
bel op het pak togen Wout D. en ik naar Utrecht,
waar we moesten overstappen. Het was erg druk op
het perron en je moet maar pech hebben… na enige
minuten werden we als steekproef uit de menigte
aangehouden door Duitse agenten in burger die zich
als zodanig legitimeerden en ons gelastten het pak
open te maken. Alleen brutaliteit kon ons nog
redden; we toonden hen het adres en stelden hen
geheel verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij
overhandiging van het geschonden pak. En na een
korte beraadslaging liet men ons vertrekken. We
zagen later beiden bleek en onze knieën knikten.
Tot Amersfoort werd niet veel meer gesproken.
Daar aangekomen bezochten we eerst nog de fami
lie de C. waarna we het lugubere kamp probeerden
te naderen. We vonden na veel gevraag het huis van
Dr. K. die niet thuis gaf bij monde van zijn vrouw.
Ook wilde ze het pak niet aannemen, hoewel we hun
“vriend “ de C. noemden en uiteenzetten dat de heer
van G. een rechtschapen man was die geen vlieg
kwaad deed en een zwak hart hem waarschijnlijk
een langduriger verblijf in het kamp niet zou doen
overleven. We pleitten om clementie en afkeuring
om gezondheidsredenen en omwille van zijn groot
gezin. Stilzwijgend hoorde zij ons aan en we ver
zochten tenslotte of we het pak met inhoud in de
gang mochten achterlaten. Ze zei geen ja en geen
nee en haar vragend aankijkend hebben we het maar
gewaagd voorzichtig neer te zetten. We waren min
of meer ontmoedigd maar gaven de hoop niet op.
We brachten uitvoerig verslag uit in Someren en
wachtten verder af… Eén dag voordag van G. naar
Duitsland zou worden afgevoerd werd hij onver
wachts vrijgelaten!! Daarna heeft hij nog maanden
het bed moeten houden om de gevolgen van de
ondervonden spanningen enigszins te boven te
komen.
Ik heb nog een heel cahier met landkaarten en

kaartjes uit de krant waar men iedere dag op kon
zien hoe ver de Duitsers opgerukt waren en op het
eind van de oorlog hoe ver en hoe “elastisch” ze
waren teruggetrokken. “zich elastisch distantiëren
van de vijand “ noemden ze dat in propagandisti
sche termen. Als je de kaartjes bekeek wist je wel
beter. De frontlijn kroop weer steeds dichter naar
“Die Heimat” toe. We zagen het einde naderen en
toch was je niet gerust want Hitler dreigde met zijn
geheime wapen: de V1 en de V2 ( een uitvinding van
de geniale Duitser Werner Von Braun, die door de
Amerikanen later
is meegenomen
en de grote
stoot heeft ge
geven tot de be
faamde vluch
ten naar de
maan ). Een
paar maal heb
ik er een horen
overkomen. De
schrik sloeg je
om het hart als je de hortende motor soms seconden
lang niet hoorde, want, zo zei men, dan stond de
bom –vliegende bom- op het punt te ontploffen. De
meeste flodderde echter door tot Antwerpen. De V2

waren bestemd voor Engeland en die hebben daar
enorme schade aangericht. ’t Beroerde daarvan was
dat ze sneller waren dan het geluid, hetgeen wil
zeggen dat je dood was voor je ze kon horen !! Voor
de As-mogendheden was het jammer dat ze niet wat
eerder waren uitgevonden anders had het aan de
oorlog nog een vervelende wending kunnen geven,
voor ons althans.
Wordt vervolgd

19

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:
H. Wijnen, Dorpstraat 22, 5711 GP Someren

Vrienden van Heemkundekring de Vonder
A.H. Verberne Holding BV, van den Eijndelaan 60, 5712 BR Someren-Eind
Aannemersbedrijf Geven, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
Dakbedekkingsbedrijf Joan Meeuws, Kommerstraat 38, 5712 XV Someren
Deska Kantoormeubelen & Supplies, Kortijzer 11, 5721 VE Asten
Driessen Advies & Beheer, Witvrouwenbergweg 12, 5711 CN Someren
ETB Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind
F. Leenen Someren Beheer bv , Dr Eijnattenlaan 28, 5711 AW Someren
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren
Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren
Isi & Peggy's Knipperij, Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
Larco Foods B.V., Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Leenen Steengoed b.v., Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
MIDAS Winkels, Markt 10, 5721 GE Asten
Notaris van Kaam, Witvrouwenbergweg 8a, 5711 CN Someren
P. van der Zanden, Jan vd Diesdunckstraat 17, 5721 VN Asten
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Réne Berkvens Bloemenarrangementen, Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Asten-Ommel
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren
Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse ? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder

