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VAN HET BESTUUR
Hierbij ontvangt U wederom een exemplaar van ons tijdschrift. Ik moet bekennen dat dit bestuurlijk
voorwoord in enige haast is geschreven. Ik was enige dagen op vakantie.
Gelukkig kan dat weer, nu de stand van zaken met de Corona-pandemie in Nederland dit geleidelijk aan
weer mogelijk maakt. Ook voor onze vereniging kunnen we geleidelijk weer wat meer activiteiten ont
plooien. De fotowerkgroep is er ondanks de beperkingen in geslaagd om het fotoboek voor de Plus in
Asten nagenoeg gereed te hebben. Informatie hierover kunt U lezen in deze uitgave.
Dit najaar zullen een drietal lezingen, die vanwege de epidemie waren uitgesteld, alsnog plaatsvinden.
Verderop in deze editie van De Vonder vindt U daarover meer informatie.
Hierdoor wordt ons tijdschrift wat dikker dan gewoonlijk, maar daar zal geen van de leden bewaar tegen
hebben.
Maar er zijn meerdere leden van onze vereniging die niet stil gezeten hebben.
De werkgroep Jaarprogramma is druk bezig om het programma voor 2022 samen te stellen. Eind van
dit jaar zullen de leden daarover in een nieuw programmaboekje geïnformeerd worden.
Zoals ik al zei, ik was een aantal dagen op vakantie in het oosten van het land. Ik heb daar een museum
bezocht dat was gevestigd in het voormalige gemeentehuis van een opgeheven gemeente.
Een mooie – ik denk historisch verantwoorde – invulling van een overbodig geworden gebouw. Het dorp
Gorssel, want daar was het, is door het museum in korte tijd behoorlijk van karakter veranderd.
Zo gaat dat in deze tijden. Veranderingen vinden steeds sneller plaats. Daarom is het denk ik noodzake
lijk daar steeds meer structureel aandacht aan te besteden.
Het is immers zo dat het heden het verleden van de toekomst is.
Waar een korte vakantie toe kan leiden!
Hans Dittner, voorzitter
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Foto: Museum More, Gorssel
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Van de redactie

6

Beste lezers,
In een periode waarin we steeds meer van onze
herwonnen vrijheid kunnen genieten zijn we weer
trots een volgende uitgave van ons blad De Vonder
te kunnen presenteren. Deze keer is er naast een
verhaal uit de vervolgserie Memoires Tinnemans en
het bericht van het bestuur een plek ingeruimd voor
het slotwoord van Ad Verrijt. Hij maakt er meteen
dankbaar gebruik van om op zijn bijzondere wijze
te bedanken voor de fijne periode als voorzitter van
de redactie.
Daarnaast kunnen jullie het vervolg lezen van de
historische verkenning van de Astense landweer
door Jacques van der Velden. Ben van Otterdijk
zorgde weer voor een smakelijk verhaal over de
Brandweer van Someren en Hans van de Laarschot
heeft een artikel gemaakt waarin onder meer ge
schreven wordt over de aanslag op de dominee van
Asten. Dit speelde natuurlijk in het verre verleden
ofschoon onze generatie ook steeds meer met dit
fenomeen wordt geconfronteerd.
Pieter en Ton van Hoek leverden een verhaal aan
over een onderduiker tijdens WO2. Tijdens hun
naspeuringen zijn ze in de provincie Zeeland beland.
En dan is er natuurlijk nog het slot van het levens
verhaal van melkboer Harrie van Gogh door Peter
Ottenheijm.
Binnenkort kan de verzamelaar in Asten-Heusden
en Ommel weer op pad gaan voor het verzamelen
van historische foto’s van de gemeente Asten door
de actie van twee plaatselijke supermarkten. Het
succesvolle voorbeeld uit Someren krijgt dus ook in
het Astense goede navolging.
Als extraatje hebben we een overzicht opgenomen
van drie lezingen die dit najaar bij onze heemkun
dekring zullen plaatsvinden. Het blad is deze keer
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dus extra dik geworden.
Kortom, voor elk wat wils. We hopen dat eenieder
er op zijn of haar wijze weer plezier aan zal beleven.
Voor eventuele reacties op deze uitgave kunnen
jullie ons altijd bereiken via: redactie@heemkunde
kringdevonder.nl
Wij wensen jullie veel leesplezier.
Namens de redactie,
Hennie Hoeben
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Herinneringen aan crisisjaren en
oorlogstijd van Louis Tinnemans
(7)
Alles ging zo snel in zijn werk, dat ik om zeven uur
al in de wissen van Het Ven zat onder hoede van
tuinder Dorus W. Zes weken ben ik toen niet uit de
kleren geweest. We sliepen in een hut, half onder de
grond, half er boven, gedekt met stro en daarover
heen elke dag verse takken. Eerst
moest je met een zware dikke paal
over een metersbrede sloot springen,
dan de paal intrekken en in een grep
pel leggen, waarna we honderden
meters door slootjes moest sluipen
tot we bij de hut kwamen. Bij avond
niet te vinden en overdag werd er wacht gehouden.
Toen heb ik daar voor het eerst (en ook waarschijn
lijk voor het laatst) een otter door de Aa zien
zwemmen. Bert van de M. heeft hem later te pakken
gekregen en verkocht. Karel van de K. (lid van de
ondergrondse) kwam ons af en toe opzoeken. Me
deonderduikers waren o.a. Henk R. uit Venlo, Jan
A. postbode uit Deurne en een jongen uit Utrecht
die enige jaren later gestorven is aan TB. Overdag
hielden we ons bezig met werk in de tuinbouw, als
de kust veilig was. En dreigde er gevaar van NSB’ers
die te dicht of te vaak in de buurt kwamen, dan
werden we door de buurt tijdig gewaarschuwd en
dan liet niemand zich zien. Toen er een keer een
grote razzia zou gehouden worden in Het Ven
werden we de avond te voren door de politie ge
waarschuwd en alle onderduikers trokken in het
donker het kanaal over om tijdelijk een ander ver
blijf te zoeken. Met zeker 25 man kwamen de
Duitsers af en hebben de hele dag gezocht en niets
gevonden.
De “tip” (verraderswerk) bleek vals en men liet ons
toen met rust. Met dat al had ik nog steeds geen
persoonsbewijs en zonder dat kon je je nergens
vertonen. Na een week of zes kwam ik op een avond
even naar huis om nieuw ondergoed te halen toen
secretaris B., mijn overbuurman, achterom kwam
en me mijn zozeer verlangde persoonsbewijs over
handigde. Hoe kwam hij daar in Godsnaam aan?
Christ van de M. had dat waardevolle document
onder de ogen van een dienstdoende officier van het
bureau afgepikt en in zijn zak gestoken, toen Christ
eens op het kantoor moest komen om rekenschap
te geven van zijn onwilligheid om te helpen bij het
in de grond graven van zware palen, die de Engelse
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piloten zouden moeten beletten om op de kust te
landen. Christ gaf het persoonsbewijs aan burge
meester S., die het meteen op de post gooide gea
dresseerd aan de gemeentesecretaris. Zo’n connec
tie liep n.l. niet in de gaten. Gelukkig kon ik weer
op straat komen! Hoe het in Zeeland verder gegaan
is kunnen anderen U beter vertellen. De werkers
daar hebben het niet al te slecht gehad, omdat van
Someren nogal wat voedsel werd nagestuurd. Na
zes weken boden zich vrijwilligers aan om de eerste
groep af te lossen. Nu had ik wel mijn persoonsbe
wijs terug, maar mijn hoofdakte examen schoot er
weer een jaar bij in. Dit had plaats gehad tijdens
mijn onderduiktijd.
Twee dagen vóór de razzia voor Zeeland werkers
had de landing in Normandië plaats: D-day ! ten
koste van duizenden geallieerde en vijandelijke
slachtoffers werd een bruggenhoofd gevormd en
drong men zuid-westwaarts op om de zeehaven
Cherbourg af te snijden ten einde die zelf te kunnen
benutten als aanvoerhaven. Als je later de verhalen
hoorde van ingekwartierde Engelse soldaten, heb
ben de Duitsers verbitterde tegenstand geboden.
Caen moet verschrikkelijk geweest zijn ! Na drie en
een halve maand, op 21 september 1944 stonden
dan de eerste tanks op het Speelheuvelplein, voor
afgegaan door een brenguncarrier die in razende
vaart tot het gemeentehuis reed en dan weer terug
om te zien of er nog snipers waren achtergebleven.
Je wist ineens niet wat je zag: die huishoge monster
tanks na de boerenwagens, vaak getrokken door
kreupele paarden die de Duitsers her en der hadden
gevorderd bij hun overhaaste terugtocht. Ja, dagen
lang hadden we hier niets gezien dan kilometers
lange rijen soldaten met fietsen, die men de burger
bevolking overal afnam, boerenwagens met gesto
len goederen van elders, zoals textiel uit België, wijn
en Franse cognac. En bij iedere halte klopten de
verslagenen aan om die te ruilen tegen de even
schaarse levensmiddelen. En zo stroomden tanks en
kanonnen Someren binnen op de avond van de 21e
en de daaropvolgende nacht en de hele 22e septem
ber. En ’s avonds om 7 uur begon de aanval op
Asten, Heusden en de verderop gelegen Peelgebie
den. 700 stukken geschut braakten voortdurend
hun projectielen uit. Toch sliep ik die nacht voor
het eerst weer goed, hoe onmogelijk dat ook klinkt.
“ Met elastische terugtrekbewegingen hergroepeer
de het Duitse leger zich evenwel en trok terug op
een beter verdedigbare linie “. De Peel bleek nu voor
de geallieerden een moeilijk te veroveren terrein.
Meter na meter moest als het ware worden leegge
www.heemkundekringdevonder.nl

en Adrie Mennen en niet te vergeten de onvergete
lijke en zeer te waarderen collega Gerard ten Thije,
helaas ons het vorig jaar ontvallen.
Geweldig vond ik het afscheid dat ze mij bereidden:
de herinneringen die opgehaald werden, die mooie
speech van de voorzitter en het prachtige cadeau:
het boek over de Peel.
Ieder persoonlijk hartelijk dank!! – van linksom :
Hennie Hoeben, Piet Snijders, Jac Jöris. Ricus van
Neerven, Anneke Blankennagel en Cor Fransen,
die helaas verstek moest laten gaan.
Bedankt ook Maria van Neerven voor de mooie
foto die zij speciaal kwam maken.
Hennie die de afscheidsrede uitsprak begon met een
Latijnse tekst. Hij vroeg mij om als ik een reactie
zou willen schrijven er tenminste ook een enkele te
gebruiken.
Of ik daar bezwaar tegen had? Nee! Nihil obstat.
We drukken het wel af zoals jij het zelf hebt ge
schreven. OK. Imprimatur!
En wat heb je voornamelijk gedaan vroeg hij mij...
“Multalulli”
wordt vervolgd
En Nu…
Et Nunc...”in Hoeki taverna deducant vos angeli”.
Dankwoord van Ad Verrijt
Gratias en ein Prosit
Ave!
Beste leden van de redactie,
Het ga jullie goed “Hawd-ellie”
Mijn kunstgebit viel bijna aan diggelen toen mijn Ad
mond van verbazing openviel bij het lezen van de
rede die Hennie Hoeben schreef bij gelegenheid van Algemene Informatie
mijn afscheid en de bevestiging van de inhoud ervan
REDACTIE:
door de voorzitter mede namens het bestuur.
Er werd wel erg veel eer in gelegd. Bovendien hoe Hennie Hoeben, Voordeldonk 30,
zou het mogelijk zijn geweest zonder deze mensen 5721 HM, Asten, 0493-694134
die de redactie uit maken. Niet alleen was ieder Anneke Blankennagel, Jac Jöris,
persoonlijk een bijzonder mens, origineel en karak Ricus van Neerven, Piet Snijders,
teristiek en erg prettig in de omgang en samenwer en namens het bestuur Cor Fransen
king. Dat meen ik al eens opgemerkt te hebben. Mailadres voor inzenden kopij:
Trouwens in de 19de eeuw was er al een dichter, redactie@heemkundekringdevonder.nl
Guido Gezelle, die met vooruitziende blik een toen
BESTUUR HEEMKUNDE:
beroemd gedicht schreef over één van hen.
Zou ik trouwens de veren, die ze m.i. verdienen, ter Voorzitter: Hans Dittner Tel.0493-842754
bestemder plekke aanbrengen, zij zouden voortaan Secretaris: Martien Verdonschot Tel. 0493-693498
Penningmeester: Hans van Strijp Tel. 0493-380493
staandebeens moeten vergaderen.
Ze hebben het eens drie maanden zonder mij moeten Leden: Cor Fransen Tel. 0493-693421
stellen en dat hebben ze zonder enig bezwaar over Paul Gianotten Tel. 0493-472350
leefd. De werkzaamheden gingen gewoon door; er Jos Verhoeven Tel 0493-494708
was geen vuiltje aan de lucht.
Wat mij steeds opviel was de souplesse waarmee alle Gezinsabonnementen HKK De Vonder
obstakels werden overwonnen en moeilijkheden € 30,00 per jaar
werden opgelost. Naar mij toe heb ik steeds veel Opgeven bij het secretariaat of het Heemhuis
Molenstraat 10 te Someren
vriendschap, begrip en mildheid ervaren.
Met plezier denk ik terug aan de tijd met Piet Aarts ISSN 1387-2079

schoten. Later heb ik met eigen ogen de duizenden
bomtrechters kunnen zien, toen ik vergezeld van
mijn buurman Johan H. diep in de Peel bij een boer
een big op ging halen, die we daar gekocht hadden
voor f 2,50. H. had het spartelende dier bijna de hele
tocht (Meijel – Someren) in een jutezak over zijn
schouders gedragen. Thuisgekomen kon hij zijn
arm nauwelijks meer bewegen. Voordat het hele
gebied over het kanaal afdoende was gezuiverd,
kwamen fanatieke jonge Duitsers ’s nachts het ka
naal overgezwommen en staken nog gauw de fraaie
en kapitale boerderijen va K. en C. (tussen sluis 13
en 14) in brand. Omdat de Wehrmachtleiding wist
dat in Someren volledig was bezet, richtten ze hun
geschut op Het Dorp en met name op Het Kerk
eindje. Vele boerderijen gingen in vlammen op. Ik
u daar echter geen bijzonderheden over vertellen.
De meeste mensen waren uit de kom van het dorp
gevlucht en zaten wat verder achteraf bij de boeren
in de kelders.
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Een "lastige" onderduiker op het
Laarbroek…..
door: Pieter en Ton van Hoek
We hebben het hier over Cornelis van der Mast.
Deze jongeman treffen we aan op een groepsfoto
ter ere van het 12,5 jarig huwelijksfeest van de Fam.
(Naris) Heijligers- van Heugten.
Op deze foto uit 1945 treffen we Cornelis van der
Mast die als onderduiker gestationeerd was bij de
familie Heijligers.

telde hij dat hij hen zijn granaat achterna had ge
gooid en dat beide mannen waren gedood. Hij
vertrok direct bij de familie Heijligers. Twee dagen
hierna - het was zondag - zou hij vanuit Someren
met een ander naar Heusden gaan, maar hij was niet
op het afgesproken tijdstip komen opdagen. Later
die dag trok hij, getooid met een oranje band, op
een met oranje bloemen versierde fiets richting
Heusden. Duitsers hielden hem op de Voorste
Heusden aan en schoten hem kort erna dood. Zijn
stoffelijk overschot bleef, overdekt met een oude
matras, drie dagen in een sloot liggen.
Eerst werd Van der Mast begraven op het kerkhof
in Heusden. Naderhand volgde overbrenging naar
de Nederlands Hervormde Begraafplaats aan de
Kruiskensweg in Asten. Helaas heeft een zoektocht
aldaar niets opgeleverd. Waarschijnlijk is het graf
geruimd.

Op de bovenste rij staat, 4e van links, met sigaret,
Kees van der Mast .
Verder onderzoek bij de familie Heijligers, bij de
familie van der Mast en op de site www.WO2Slacht
offers.nl heeft het volgende opgeleverd:
Mast, van der, Cornelis (Kees) geboren: 7 april 1922
(Dirksland) overleden: 24 september 1944 (Asten)
Biografie
Woonde in Melissant. Zoon van Hendrik van der
Mast (24 mei 1897 Melissant) en Kaatje van der
Veer (1903 Sommelsdijk). Ongehuwd. Sergeant.
Landarbeider. Hersteld Apostolisch. Hij was on
dergedoken bij de familie Narus Heijligers in de
buurtschap Laarbroek. Die hield Kees, zoals zijn
roepnaam luidde, overigens stevig in de gaten,
omdat hij nogal roekeloos was. Van der Mast had
altijd een, van de Duitsers afgepakte, handgranaat
bij zich. Onder zijn bed lag een schop. Hij was vast
van plan om zich op de Duitsers te wreken. Die
hadden hem een keer een mes op de keel gezet. De
gastfamilie was ook niet echt ingenomen met zijn
gewoonte om 's zondags naar het café te gaan. Op
22 september 1944 vroegen twee Duitsers hem de
weg naar het Laarbroek, waar ze boerderijen in
brand zouden moeten steken. Na thuiskomst ver
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Kees van der Mast, geboren in Dirksland op Goeree
Overflakee, stond in zijn woonplaats niet zo goed
bekend. Waarschijnlijk is hij met Jan de Korte uit
Oude en Nieuwe Tonge naar Asten gekomen.
De schippersfamile De Korte uit Oude en Nieuwe
Tonge kwam regelmatig in de Moost om daar turf
te laden. In het boek “Mijn leven in de Peel” van
Frans Smits kwamen we een afbeelding tegen van
deze schippersfamilie.
Op aanwijzing van dhr. Hoebens (oud burgemees
ter van Deurne) is hij terecht gekomen bij de Fami
lie van Naris Heijligers op het Laarbroek. De fami
lie Heijligers was ook niet blij met hem want hij
haalde allerlei gevaarlijke fratsen uit. Zo was hij
altijd gewapend met een pistool of een handgranaat.
Helaas had hij het geluk niet aan zijn zijde zoals
later bleek.

www.heemkundekringdevonder.nl

Het leven van melkboer H. van
Gogh (deel 4 / slot)

Een schellenboom (ook wel Turkse beiaard, bel of 
schel) is een muziekinstrument van Ottomaanse
oorsprong.
MAATSCHAPPELIJK ACTIEF
Het bestaat uit een stok die kan worden vastgehouden
Zoals toen gebruikelijk deed moeder de vrouw Nel met daaraan schellen en/of bellen, vaak zijn
het huishouden waar ze haar handen, zeker met zo'n deze bevestigd aan een metalen ring of krans en met
kroost, vol aan had (foto’s beneden).
een ornamenten. Ter versiering zijn ook vaak twee
paardenharen kwasten aanwezig, hangend aan de Turk
se halve maan. De schellenboom wordt gebruikt door
muziekkorpsen tijdens optochten. Hij heeft twee
functies: het rinkelen van de bellen maakt het tot een
muziekinstrument, de ornamenten en zijn plek in de
buurt van het vaandel maken het tot aandachtstrek
ker.

Harrie had het naast zijn werk als melkventer en
controleur bij De Toekomst druk met andere acti
viteiten. Hij was medeoprichter en tot 1947 pen
ningmeester van de Werkliedenvereniging, later de
KAB, en nog later NKV (de Nederlandse Katho
lieke Vakbeweging), oprichter en bestuurslid van
het Wit-Gele Kruis (1924-1940) en de Bejaarden
bond, en ruim 20 jaar collectant in de kerk H. Maria
Presentatie. Sedert 1902 was Harrie lid van Harmo
nie Sint Cecilia, waar hij achtereenvolgens de bari
ton, trombone en bugel bespeelde en later drager
werd van de zgn. schellenboom. Ook was hij een
tijdlang bestuurslid. Op de volgende pagina 'n foto
van de Astense harmonie uit 1934, gemaakt bij de
viering van het 40-jarig bestaan (1894-1934), met
Harrie als schellenboomdrager.
Van zowel de harmonie als het NKV is hij tot aan
zijn dood erelid gebleven.

PENSIOEN
Grote gezinnen waren vroeger geen uitzondering,
deels door "aanmoediging" door de plaatselijke
geestelijken, maar zeker ook zodat de kinderen de
ouders, die om medische of ouderdomsreden ge
stopt waren met werken, konden onderhouden. De
armoede was groot, en veel mensen deden dan ook
een beroep op een of andere particuliere liefdadig
heidsinstelling zoals de St. Vincentiusvereniging (de
voorloper van de Sociale Diensten) als er sprake
was van een karig of geen pensioen. Hard werken
en zuinig leven had wat spaarcenten opgeleverd, en
zo kon Harrie in 1946 met pensioen. Een jaar later
werd door Willem Drees als minister van Sociale
Zaken onder het kabinet Schermerhorn, de Nood
wet Ouderdomsvoorziening ingevoerd, die uitdruk
kelijk als tijdelijk bedoeld was.

De noodwet werd opgevolgd door de Algemene
Ouderdomswet (AOW). Na geïntroduceerd te zijn
door de socialistische minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid Jacobus Gerardus (Ko) Suur
Foto: Harmonie Sint Cecilia viert het 40 jarig be hoff, werd de AOW van kracht in 1957 onder het
staan (1934)met Harrie als schellenboomdrager
derde kabinet Willem Drees. Harrie, hoewel nooit
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een cent aan premie betaald, heeft nog zo'n 20 jaar
kunnen "trekken van Drees" zoals dat in de volks
mond werd genoemd, en genieten van zijn ouder
domspensioen, zijn sigaar en borreltje. De kinderen
waren toen, op Leny en Henk na, allemaal de deur
uit.
GOUDEN BRUILOFT & PAUSELIJKE
ONDERSCHEIDING
Op donderdag 26-04-1962 waren Harrie en Nel 50
jaar getrouwd en op dinsdag 1 mei vierden ze hun
Gouden Bruiloft. Een feest wat in die tijd niet on
opgemerkt voorbij ging, getuige de publicaties in
het Astense weekblad “Peelbelang" en eentje in
het "Helmonds Dagblad”. Harrie werd in dezelfde
maand pauselijk onderscheiden ( Pro Ecclesia et
Pontifice -voor Kerk en Paus-) door Paus Johannes
XXIII voor al zijn verdiensten op sociaal-organisa
torisch gebied.

NOG 2 KEER VERHUIZEN
Net geen jaar na de Gouden Bruiloft, op
de diverse publicaties in het Astense “Peelbelang” en 07-04-1963, overleed moeder Nel, 73 jaar oud.
“Helmonds Dagblad”.
Harrie bleef nog een paar jaar wonen op Burg.
Frenckenstraat nr. 10.
Eind 1966 trouwde zoon Henk en korte tijd later
vertrok Harrie naar de Nieuwstraat, waar hij nog
een paar jaar onderdak vond bij dochter Gerrie en
haar man Silvester (mijn thuis).
Omstreeks 1968 kwam Harrie i.v.m. hartproblemen
in het ziekenhuis van Helmond terecht. De verzor
ging die hij na zijn ontslag uit het ziekenhuis nodig
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huisde hij naar de voorkant van Bartholomeus met
uitzicht op het Koningsplein. Zijn kamertje in 'ut
klôster' (op de foto tweede verdieping, vierde raam
van links) zal geen
15 vierkante meter
groot zijn geweest.
Maar Harrie was er
content mee. Waar
schijnlijk belangrij
ker voor hem: het grensde bijna aan de villa van zijn
eerste werkgever Bluyssen. Nog een jaar of zeven
heeft hij zorgeloos kunnen genieten van zijn rust,
het uitzicht over Asten, en zijn dagelijkse wandeling
(met hoedje en wandelstok), naar de Nieuwstraat.
Op dekoffie.
Op 4 november 1971 werd hij 90 jaar en was maar
wàt trots op de serenade die hem, als oudste erelid,
werd gebracht door "zijn" harmonie St. Cecilia. Een
kleine vier jaar later, op 11-08-1975 overleed hij,
bijna 94 jaar oud.
Met dank aan:
Heemkundekring de Vonder, Asten-Someren
Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-Leende-
Zesgehuchten (HLZ)
Wikipedia - De vrije encyclopedie
*het herinneringsprentje n.a.v. Nel’s overlijden



had vond hij in het "Gesticht van de zusters van
Liefde", later bejaardenhuis Bartholomeus, waar
hij tijdelijk een kamer kreeg. Zijn zus Anna ('Han
ne') had hem al eerder voorgesteld om daar defini
tief voor een kamer in te schrijven. Maar in eerste
instantie weigerde hij, omdat hij te graag in de
Nieuwstraat woonde. Maar omdat het daar te krap
werd zag hij zelf in dat hij de overstap maar moest
gaan maken. In eerste instantie kreeg hij een kamer
aan de Kerkstraat toegewezen, korte tijd later ver

Hechtel-Eksel (B) 08-07--2020 Peter Ottenheijm
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TEREN MET DE HEER EN SCHIETEN OP DE DOMINEE
Paepsche stouticheeden in Asten
door: Hans van de Laarschot
De Tachtigjarige Oorlog eindigde met de Vrede van
Münster in 1648. De Oranjes hadden met hun op
stand de noordelijke Nederlanden bevrijd van een
overheid onder leiding van de Spaanse koning.
Maar was het voor een dorp als Asten wel een be
vrijding? Maakte het de Astenaar toen iets uit onder
welke overheid ze vielen? Vermoedelijk niet. Maar
een van de gevolgen van de vrede was de invoering
door de nieuwe overheid in Den Haag van de enige
ware religie, de gereformeerde. In alle staten van de
Republiek der Verenigde Nederlanden, ook in
Staats-Brabant. Eeuwenlang geloof in de katholie
ke beginselen moest nu gedwongen worden losge
laten, ingeruild voor een onbekend geloof. De
overgrote meerderheid van de Astenaren had hier
geen oren naar en bleef katholiek. Een beeld dat
elke plaats in Peelland laat zien.

Een ongelijke verhouding
Toen onze regio in de laatste decennia van de
Tachtigjarige Oorlog het strijdtoneel was, was de
kerk van Asten op bevel van de staatse legerleiding
al eens voor de katholieke eredienst gesloten. Met
het verslaan van de Spaanse koning versloeg ze te
gelijkertijd het katholieke geloof en probeerde
meteen de enige ware religie neer te zetten. Tot de
definitieve vrede golfde het regelmatig, dan staats
en dan weer Spaans en zo voorts. Maar na 1648 was
de kerk in het midden van het dorp definitief niet
meer van de Astense katholieke parochiegemeen
schap. Ruim 150 jaar was de kerk voortaan van de
protestanten. Een absurde situatie. De verhouding
was ongelijk. Aan de ene kant honderden katholie
ke Astenaren zonder kerk, aan de andere kant een
handjevol protestanten met een veel te grote kerk.
De meeste protestanten kwamen ook nog van ver
buiten Asten. Na de Vrede van Münster stuurde de
Raad van State dominees en protestantse school-

Spilman tekende zo de Astense kerk met de hof in de achttiende eeuw toen de kerk in handen was van de
protestanten.
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meesters naar het zuiden. Zij moesten de papen
overhalen naar het ware geloof en door predikatie
en onderwijs vasthouden; een in elke leer beproefde
strategie. Overhalen en vasthouden is nooit gelukt.
Om de situatie in het katholieke zuiden van de
Republiek goed op het oog te hebben, stuurden de
Raden van Staten jaarlijks twee dominees uit de
Classis Kempen- en Peelland naar de plaatsen. De
gedeputeerden ondervroegen dominee, school
meester en lidmaten en maakten van hun kerkvisi
taties een verslag dat naar de Edel Mogenden (Raad
van State) in Den Haag ging. Zo nu en dan noteer
den ze het aantal lidmaten en toehoorders, waaruit
af te leiden valt hoe het in Asten ging met de ver
houding protestanten<>katholieken. In 1687, de
overhaling is dan al een kleine 40 jaar onderweg,
telt Asten maar zes lidmaten. Wellicht zal het aantal
snel verdubbelen, want aan de gedeputeerden wordt
hoopvol gemeld: “wert noch een huysgesin ver
waght van 4 à vijff”. Dat jaar zijn er bij de predika
ties acht à negen toehoorders, kleyn ende groodt.
Het verwachte gezin zal in Asten gearriveerd zijn,
want in 1689 telt de protestantse gemeente tien
lidmaten. Het aantal toehoorders is gegroeid tot
ongeveer 30. Een jaar later zijn er geen lidmaten
bijgekomen, maar de lidmaten van Lierop komen
gewoonlijk naar Asten ter kercke. In 1692 is het
aantal lidmaten met twee verminderd tot acht, wat
toch 20% van de kerkelijke gemeente is. Het jaar
daarop is het aantal werkelijk op één hand te tellen,
nog maar vier. In 1694 is het aantal lidmaten toe
genomen tot zeven en heeft de dominee daarenbo
ven 20 toehoorders. Evenveel lidmaten worden in
1697 geteld, maar slechts elf toehoorders.
Hieruit blijkt wel, dat de Astenaren hun pastoor en
het katholieke geloof trouw waren gebleven. Voor
hun samenkomsten hadden ze een boerderij inge
richt als kerk. Den Haag kon niet anders dan deze
en andere kerkschuren in het katholieke zuiden
gedogen.
Astens gilde teert openlijk met paapse heer van Asten
Uiterlijk katholiek vertoon was echter verboden,
maar ook daaraan hielden ze zich in Asten niet.
Het gilde vertoont zich openlijk door ’s zondags na
Sint Nicolaas 1685 met de heer van Asten een
teerdag te houden. Dat drinkgelag vond ’s morgens
plaats tijdens de predickdienst van de dominee in
de kerk. De Astense drossaard, gereformeerd, kon
niet anders dan die dienst bijwonen en werd zo ge
frusteerd om de gildeleden een boete te geven. De

dominee, Plaen, stond toen blijkbaar aan de kant
van de Astenaren en hun heer, want hij was het die
zijn dienst die zondagmorgen hield en niet zoals
gewoonlijk pas ’s middags. Plaen was de dominee
van Deurne en Vlierden en hij nam in Asten waar
omdat daar de plaats vacant was vanwege het
overlijden van dominee Vogelsangh. Vermoedelijk
had de heer van Asten Everard van Doerne, paepsch
sijnde, het met dominee Plaen op een akkoordje
gegooid om zo met de gildebroeders te kunnen teren
en ‘zijn’ dossaard te frustreren. En ook de Astense
secretaris Van der Lith zat in het complot. De ge
deputeerden wilden bij hun kerkvisitatie op 13 juli
1686 via de schoolmeester het fijne te weten komen
van het gebeuren, waarvover lieden bij hen geklaagd
hadden. De schoolmeester verontschuldigde zich
tegenover hen met de mededeling, dat hij hier niets
van heeft meegekregen. Hij was namelijk door se
cretaris Van der Lith uitgenodigd voor het middag
maal.
Dezelfde gedeputeerden, de predikant van Aarle en
Bakel Lambertus van Flodrop en de predikant van
Geldrop en Riel Theod. van den Broucq, melden
aan de Raad van State dat een Astense paep en een
kapelaan een bedevaart naar Ommel mogelijk
maken.
Paepsche stouticheeden
Het openlijke vertoon en het pesten van de dominee,
zoals kakken in de kerk, worden door de gerefor
meerden aangeduid als paapse stoutigheden. De
geduputeerden van 1692 wijzen in het slot van hun
visitatierapport hier uitdrukkelijk op. Ze hebben in
alle Peellandse en Kempische plaatsen klachten
aanhoord over de “stoutigheden van het pausdom”.
Speciaal noemen ze ook de schending van de zon
dagsrust (sabbats-schendinge), die in plaats van “
gestuydt te worden” nog dagelijks toeneemt. Om
hiervoor extra aandacht van Den Haag te krijgen
voeren Petrus Guil. Callenfels, predikant van Heeze
bij Leende, en Henricus van Schaerdenburch pre
dikant van Veghel, de katholieke inbreuken op de
enige ware religie op onder het speciale kopje “Pa
epsche stouticheeden”. Deze nemen dagelijks toe.
“In alle dorpen sijn paepen en pape-kercken; tot
Buedel eene publike paepsche school ende tot Su
rendonck insgelijcks, alwaer de paepsche school
meester in ’t schoolhuys woondt. En wierdt ons
bericht dat tot het doen van de paepsche misse en
der papisten-bijeenkomste aldaer de klock in de
capelle wierdt getrocken. Tot Erp woondt de paep
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in de pastorye-huysinge. Paepsche vorsters sijn tot
Geldrop, Asten.”
Maar er waren ook openlijke uitingen, die hier niet
onder vallen, omdat het niet binnen kan. De gere
formeerden dachten hier natuurlijk anders over en
zagen ook deze als uitingen als stoutigheden. Veel
kon binnen de muren van de kerkschuur of kon
achterwege blijven. Een voorbeeld van dat laatste
is het knielen bij de laatste rustplaats van een dier
bare op de begraafplaats rondom de Astense kerk.
De kerk was wel in gebruik genomen door de pro
testanten en op de kerkhof stond het schooltje van
de protetstantse schoolmeester, maar daar was en
bleef ook de aloude katholieke begraafplaats waar
dagelijks nabestaanden het graf van een dierbare
bezochten. In 1691 melden Johannes Feijlingius, de
dominee van Merhees en Zuerendonk en Arnoldus
Pannenbecker, de dominee in Deurne en Vlierden:
“op den kerk-hof wierde niet geknielt”. Maar in een
adem vermelden ze dat op soogenaemde Lieve-
Vrouwedaegen de katholieken rondom de kerkhof
kruipen. De Astenaar was in staat om een persoon
lijke herdenking ingetogen en volgens de strakke
regels van de protestantse overheid vorm te geven.
Bij een gezamenlijke herdenking, zoals de Mariaommegang, is dat uiteraard onmogelijk.

atheïst en een “openbaar godloose sonder gods
dienst”, alhoewel zijn kind wel bij den paap is ge
doopt. Iedereen die hem iets in de weg legt dreigt
hij iets aan te doen, vaak met “ik zal zijn of hij mijn
leven hebben”. Zo heeft hij ook al eens de Astense
schoolmeester bejegend.
Een schietpartij als grouwsaam feyt

De predikant van Someren had in 1694 dienst ge
daan in het leger te Nieuwpoort. Wanneer hij terug
keert in Someren krijgt hij een “droevig spectakel,
een grouwsaam feyt” te horen. In zijn afwezigheid
heeft dominee Immens uit Asten waargenomen in
Someren. ’s Middags na de preek op de laatste
biddag voor de terugkomst van de Somerense pre
dikant gaat Immens terug naar Asten. Hij wordt
vergezeld door de schoolmeester en de vorster van
Someren, beiden protestant. “Op eenen binnenweg
tusschen het koorn gaande” worden ze plotseling
vanuit het koren beschoten. Alle drie raken gewond.
De vorster blijft liggen. Hij is zodanig geraakt, “dat
men lange aan zijn opkomste getwijffeld heeft”.
Maar gelukkig is hij weer opgestaan. Ook de
schoolmeester was niet buyten lijfs-gevaar.
Op 5 juli 1694 krijgen de gedeputeerden Petrus Guil.
Callenfels en J. Mina dit verhaal in Someren te
horen. Hoe zullen ze na hun wandeling naar Asten
De vorster geeft een slecht voorbeeld
daar dominee Immens aantreffen? Bedroefd, zo
Den Haag had het liefst, dat alle aanzienlijke posten blijkt. Immens wenst dat het God zal believen dat
in een plaats zouden zijn bezet door gereformeer hij op een andere en secuurder plaats wordt beroe
den. In het katholiek gebleven zuiden bleek dat niet pen.
haalbaar, dus werden katholieken in bestuur en
andere hogere posten getolereerd. In de meeste Bron
gevallen gaf dit geen problemen, maar in Asten was
met name de vorster een lastig heerschap. De vorster Nationaal Archief, 1.01.19 Raad van State, inv.nr.
was destijds de veldwachter, gemeentebode en 2154 II.
deurwaarder in één persoon. De Astense dominee
en de drossaard beklagen zich over hem in 1692. De
vorster kwam zelden in de kerk en sinds Pasen had
de dominee hem daar niet meer gezien. De visitatie
vond plaats op 15 juli en Pasen was in dat jaar op
6 april. Bovendien liet hij zien paeps te zijn door met
een paepsche vrouwe te trouwen. Het laat zich ge
makkelijk raden: hun kind lieten ze zelfs in de pa
epsche kercke, de kerkschuur, dopen. Aan de
heylsame vermaningen van de predikant had de
vorster geen boodschap. In het rapport van 1693 is
te lezen, dat Asten niet de enige plaats is in Peel- en
Kempenland met een paapse vorster. Ook Geldrop Foto Omslag: "Brug Someren"
heeft er één. De gedeputeerden voor de kerkvisiatie door Maria van Neerven
van 1694 karakteriseren de Astense vorster als een
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Een hamey staende in die laentweer aen Voerseldonck in der parochien
van Asten, tot behoef der naburen van Asten. 1466 (deel 2)
Een historische verkenning van de Astense landweer,
door Jacques van der Velden
Voerseldonk
Hier volgt een samenvatting van alle eerste vermeldingen van Voordeldonk [lees oi, oe als oo]: Voirseld
onc 1401, Voerseldonck 1464, Voerdeldonck 1470, Vorseldonc 1528, Vorseldonck 1554, Vordeldonck
1650, Vorreldonck 1716, Voordeldonck 1739, Vareldonk 1794, Voordeldonk 1802.
Voor een verklaring van Voordeldonk moeten we uitgaan van de oudste toponymische vermelding
Voerseldonk 1464. Het woord donk ‘zandige opduiking in moerassig terrein’ is een formulering die al
gemeen geaccepteerd is. Ik denk dat we daarvan uit mogen gaan. De betekenis van het element ‘voersel’
is denk ik hetzelfde als van de gehuchtnaam Vaarsel, want volgens Abraham Jacob van der Aa wordt
het gehucht Vaarsel in Someren ook met Vaersel en Voersel aangeduid.
Taalkundige Antonius Weijnen wijst in ‘Nederlandse dialectkunde’, 1966, pagina 73-74 op het voorkomen
van verscheidene taalrelicten in de heidegebieden van oostelijk Brabant, zoals ‘oo’ in plaats van ‘aa’. Bij
Asten denk ik dan aan Oostappen in plaats van Aastappen. In volgorde van eerste vermeldingen: Aes
tappen 1367, Astappen 1615, Ostappen 1630, Oostappen 1806. Ik hoor dezelfde klankwisseling tussen
Aestappen-Oostappen en Vaersel-Voersel. (10) Van der Aa geeft als verklaring voor Vaarsel: "ontleent
zijnen naam van de bijzonderheid, dat men daar de stieren of varren voor de veeteelt plagt te houden."
Ook volgens de ‘Nederlandse etymologiebank’ is de geografische naam Vaarsel mogelijk een samenstel
ling van Middelnederlands varre, verre, verwant met Oudengels fearr ‘jonge stier’ en sel ‘uit één ruimte
bestaande woning’. Het moderne woord zaal ‘groot vertrek’ is óók gebaseerd op sel. Interessant is verder
dat Sterksel en landgoed Ten Vorsel onder Bladel, ook worden uitgelegd als veehouderijen. Overigens
de ‘Nederlandse etymologiebank’ geeft een totaal andere verklaring voor Voordeldonk. Dit wordt volgens
mij veroorzaakt door het ontbreken van de oudste vermelding Voerseldonk. De oudste vermelding die
nu gebruikt wordt is Voordeldonk 1740 terwijl mijn verklaring gebaseerd is op Voerseldonck 1464.

Afb.7 Reconstructie op de satellietkaart van 2018, landweer Voordeldonk-Kloostereind-Rinkveld ABC.

13

Vaarsel
Het buurdorp Someren heeft een Vaarselstraat die van het Speelheuvelplein in westelijk richting naar de
Provincialeweg loopt, Vaarsel is een gehucht in het westen van Someren. Afb.9 Van deze naam heb ik de
volgende schrijfvormen gevonden: Versel 1794 zie kaart Hendrik Verhees; Veersel 1652 toenaam ‘Op
Veersel’; Versel 1646 ‘tussen de hove te Versel en de hove te Donck’; Veirsel 1490 ‘die hoeve te Veirsel’.
Het ‘Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden’ van Abraham Jacob van der Aa, vermeldt ook
het gehucht Vaarsel, Vaersel of Voersel. De ‘Nederlandse etymologiebank’ geeft een verklaring voor de
geografische naam Vaarsel, met een verwijzing naar Voersel > Van der Aa deel 11. Afb.10 Het zou
mogelijk een samenstelling kunnen zijn van het Middelnederlandse woord varre, verre dat verwant is aan
het Oudengelse woord fearr ‘jonge stier’.
In 1937 bevond zich op Vaarsel nog een stierhouderij, zoals blijkt uit een nieuwsbericht afkomstig “Uit
het verenigingsleven van Someren”. Gevonden met behulp van Delpher. Afb.8

Afb.8 De Nieuwe Koerier, 1937-01-09 pagina 11 onder de kop -Uit het Vereenigingsleven-.

Afb.9 Hendrik Verhees 1794. V.l.n.r.: 1. Sterksel (7 km, zuidwest), 2. Versel (gehucht) en 3. Someren.
Ten Vorsel
De ‘Nederlandse etymologiebank’ vermeldt de geografische naam Ten Vorsel (Bladel, NB), oudste ver
melding Uersele 1173. Waarschijnlijk is dit woord een samenstelling van Uer-sele. Het grondwoord is
dan sele 'uit één ruimte bestaande woning'. Namen op sele ontlenen hun bepalend bestanddeel regelma
tig aan de veehouderij. Het eerste element is waarschijnlijk afgeleid van het Middelnederlandse varre,
verre, Oudengels fearr 'jonge stier'.
Sterksel
Dezelfde Abraham Jacob Van der Aa plaatst in zijn woordenboek bij Sterksel de opmerking: "ontleent
zijnen naam van de bijzonderheid, dat men daar de stieren of varren voor de veeteelt plagt te houden."
De plaatsnaam Sterksel (sterke sele 1196) heeft een vergelijkbare constructie met sele. De sterke ‘jonge
koe', is gebaseerd op sterk 'sterk, krachtig'.
Betekenis Voordeldonk
De namen Vaarsel, Sterksel en Vorsel verwijzen waarschijnlijk allemaal naar huizen waarin dieren werden
gehouden ten behoeve van de veehouderij. Voordeldonk uit Voerseldonk 1464 verwijst volgens mij naar
een ‘uit één ruimte bestaand huis’, gelegen op een ‘zandige opduiking in moerassig terrein’, waarin jonge
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stieren werden gehouden.

Afb.10 Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Van der Aa, deel 1 t/m 14.

Afb.11 Sterksel. Draaibomen die de toegang versperren tot percelen en het dorp zelf 1653. Links van
perceel 91 ’t Casteel voorheen Blokhuis (huis met leiendak) van Sterksel. (12)
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Landweer Rinkveld
Het element ‘rink’ in Rinkveld (Rynckweldt 1471), Rinkhoef (Tranchotkaart 1803), Rinkven (Hendrik
Verhees 1794) houdt verband met het Middelnederlandse woord rinc 'kring, ring'. Rink als vormaandui
ding > Rinkveld ‘rond veld’ of Rinkven ‘rond ven’. Als er een hoeve op zo’n rond veld gebouwd wordt,
kan het zomaar zijn dat men dit goed Rinkhoef in plaats van Rinkveld gaat noemen. De Brabantse
adellijke geslachten die drie molenijzers in hun familiewapen voeren, zijn vermoedelijk allemaal afstam
melingen van de Graven van Rode, zoals Van Rinckveld, Van Vladeracken, Van de Velde, Van
Vroonhove, Van Stakenburg, Van Vlierden, Van Lieshout enzovoort. Deze namen zijn allemaal vernoe
mingen naar dorpen, gehuchten, buurten of landgoederen onder het oude Taxandrië. Het is echter niet
zo dat mensen die bijvoorbeeld Van de Velde heten daarom ook afstammelingen zijn van de Graven van
Rode. Hun naam moet ook verbonden zijn aan een familiewapen met drie molenijzers. Bijvoorbeeld,
mijn familie heeft Van de Velde geschreven in de periode 1751-1788, toch is onze familienaam vrijwel
zeker gerelateerd aan een ‘uit woeste grond ontgonnen’ veld in Dinthers Vorstenbosch, buurtschap in
Heeswijk-Dinther. Bovendien heeft mijn familie zover ik weet nooit een familiewapen met drie molenij
zers gehad. Mijn grootvader was wél molenaar, maar kwam niet uit een molenaarsfamilie. Onderzoek
blijft dus altijd noodzakelijk!

Afb.12 De stad en Meierij van 's-Hertogenbosch of derzelver beschrijving, A.C Brock ca. 1825, p.209.
In het “Historisch onderzoek naar huizen en veldnamen in De Hage (gemeente Helmond), 1329 – 1832,
Theo Meulendijks” heb ik in een tweetal akten de familienaam Van Rinckveld samen met het toponiem
De Rinckveld gevonden: 1e 1487: In deze akte worden de rechten op een huijs, hoffstat en hoff dat bij de
Rinkveld ligt verkocht. Aan een zijde is dit goed belend door weduwe Aart van Rincveld. 2e 1569: In
deze akte is de familie van Hanrick van Rinckveld eigenaar en verkoper van de rechten op een huis, schuur
met land in de Haeghe op de Cleine Rincveld. Dus zeker al vanaf 1487 liep in Helmond de familie Van
Rinkveld rond. Zij woonden in 1569 op de Kleine Rinkveld.
Verder blijkt dat in 1391 “den goide tot rincvelt in die haege” gelegen is. In 1391 is in Helmond ook
sprake van een “Vlemsch camer die aen dat huijs op Rincvelt” staat. Heer Jan Wautgers, uter Hagen,
priester, heeft zijn goederen tot Rincvelt in Die Haege verpacht. Hij behoudt zo lang hij leeft die Vlemsch
camer die aen dat huijs op Rincvelt staat. Hij krijgt tgoet te Rincvelt.
In Helmond was in 1391 ook nog sprake van een andere combinatie met ‘rinc’, het toponiem Rinkstrate.
Meulendijks denkt dat deze naam mogelijk afgeleid is van het ringvormig gebied in de omgeving van de
Borch (perceel A471), mogelijk het mottecomplex dat voorafging aan het Oude Huys. Misschien de
oorspronkelijke ‘curtis de Helmont' (1178)?
Vlemsch Camer op Rincvelt, bijvangst.
In het jaar 1391 wordt melding gemaakt van de ‘Vlemsch Camer die aen dat huijs op Rincvelt steet’. Wat
een Vlaamse kamer is, is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het huis op het Rincvelt iets bijzonders moet
zijn geweest, aldus Theo Meulendijks. Dit heeft mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. Ik ben intensief op
internet gaan zoeken, wat resulteerde in “Vlemsch Camer” = “Vlaemsche Camer”. Ik kwam deze naam
tegen in de titel “Balade op den Intrede vande Vlaemsche Camer van Leyden” uit het boek ‘Den lusthof
van Rethorica’, 1596. De Vlaemsche Camer of Rederijkerskamer (Frans chambre de rhétorique) was een
vereniging van mensen die van literatuur hielden.
16
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Afb.13. Het boek ‘Den lusthof van Rethorica’. Balade op den Intrede vande Vlaamsche Camer van
Leyden. “Waer inne verhael gedaen wordt vande beschrijvingen ende t’samen-comsten der Hollantscher
Cameren vande Reden-rijckers binnen Leyden geschiedt den 26 Mey des Jaers 1596.”
Overal in het Nederlandse taalgebied werden deze kamers opgericht. Rederijkers hielden zich bezig met
poëzie en toneelstukken. Ze vormden samen de eerste literaire beweging in het Nederlands. In de vijf
tiende, zestiende en zeventiende eeuw waren er verspreid over heel Nederland honderden rederijkers
actief, toneelliefhebbers en voordrachtkunstenaars. Elke zichzelf respecterende stad had er minstens één.
Ze organiseerden wedstrijden, verzorgden feesten en officiële optredens. (9) Eind veertiende eeuw, 1391,
is een zeer vroege melding. Ik denk dat Helmond vooroplopend was met hun eigen Vlaamse kamer aan
het huis op Rincvelt.
Volgens ‘de Nederlandse etymologiebank’ is ‘rederijker’ het omstreeks 1400 in het Zuid-Nederlands
opgekomen woord in de plaats van het oudere retorîker, afgeleid van retorîke ’redeneerkunde, welspre
kendheid’ uit frans rhétorique of latijn rhetorica. Daarnaast bestond nog retorisijn uit frans rhétori
cien (sinds de 14de eeuw).
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Landweer Rinkveld, vervolg.
Mij lijkt dat de familienaam Van Rincvelt uit Helmond een adresnaam is, een verwijzing naar een plek
met de geografische naam Rincvelt. De Hage/Haeghe onder Helmond, is het gebied waar de oude Hel
mondse burcht blootgelegd is, betekenis: ‘Terrein afgesloten met doornstruiken’, ’omheind bosje’ of
‘afgesloten jachtgebied’. In de Middeleeuwen was ‘veld’ het meest algemene woord voor ongecultiveerde
of woeste grond. De primaire betekenis is ‘heide’, ‘onbebouwde vlakte’ geweest. Interessant is de mening
van Theo Meulendijks, die het historisch onderzoek uitgevoerd heeft. Volgens hem is Rinkstrate moge
lijk afgeleid van het ringvormige gebied in de omgeving van de Borch (oude motteburcht A471). Samen
gevat: ‘in de Haag op de Rinkveld’ betekent mogelijk ‘ergens op het ringvormige grondstuk rond de oude
motteburcht, gelegen binnen een door doornstruiken afgeschermd gebied’. Het toponiem Rinckveld is
eerst bewaard gebleven als veldnaam, later als naam van het huis, de familie en het goed. Met het vormaanduidend element ‘rink’ wordt hier ‘ringvormig’ bedoeld. Dit toponiem is uniek te noemen en is naar
mijn mening van Helmondse oorsprong. Een aantal keren wordt het toponiem ‘de Rinckveld’ gebruikt.
Mij lijkt dat ‘de’ geen lidwoord is, maar een voorzetsel overgenomen is uit het Latijn ‘’Ex domo et horto
de Rinckveld” [63 inv.nr. 318 1668 f68]. Dit unieke toponiem Rinkveld is vermoedelijk naar Asten gebracht
door nazaten van deze Helmondse familie met die naam. Adriaan Brock, koster van Sint-Oedenrode
schrijft in zijn manuscript ‘De stad en Meierij van 's-Hertogenbosch of derzelver beschrijving’: “Rinckveld.
Een kleine Buurt onder Asten, naar wien een oud adelyk geslacht zyn naam voerde”.

Afb.14 Tranchotkaart 1803, Rinkhoef-Landweer ‘C’, Vork-hamei ‘D’.
De akte waarin de Astense landweer in het Rinkveld ter sprake komt is gedateerd 1471: “28 dagen in
december, Gherit Artszoon van Helmont heeft verkocht aan Thijs Thijs Melyszoon: zijn huizing, hofste
den met erfenis daarbij int Rynckweldt gelegen, 1-3 Mergriet Willems en haar kind 2 de gemeyn lantweer
4 de gemeynt. Vrij behalve de cijns en twee mud rog erfpacht daar jaarlijks uitgaande.” [Correcties:
Rynckweldt => Rinckveldt en Thijs Thijs Melyszn => Thijs Melis Thijszn.]
Er heeft in 1466 in Voordeldonk óók een landweer gelegen, zoals de titel van dit verhaal aangeeft, maar
nu blijkt dat er in 1471 ook nog een landweer in het Rinkveld lag. Ik denk dat deze twee gehuchten ooit
door een landweer met elkaar verbonden zijn geweest. Op de Tranchotkaart van 1803, is een relatief lang
smal gebied te onderscheiden tussen Rinkveld en Kloostereind. Afb.14
wordt vervolgd
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Brandweer Someren 25 jaar (4)
Uit hoofde van zijn functie als com
mandant van de brandweer heeft
Ben van Otterdijk jaren geleden
bijzondere gebeurtenissen in ver
haalvorm uitgewerkt. Ook in deze
editie kun je weer een van zijn ver
halen lezen. Met deze verhalen kan
de lezer eens op andere wijze kennis
nemen van brandweer Someren.

Vrouw in de put

Omdat de centrale post ambulancedienst alle voer
tuigen reeds had ingezet kregen, we te horen dat er
geen ambulance ter plaatse kon komen. Daarom
werd de plaatselijke huisarts opgeroepen. Deze
heeft het slachtoffer onderzocht. Opname in het
ziekenhuis bleek niet nodig. In verband met onder
koelingsverschijnselen in het onderlijf en een vies
besmeurd lichaam was de vrouw dringend toe aan
een warme douche. Dit bleek in de boerderij niet
mogelijk, omdat daar alleen een straaltje koud
water beschikbaar was. De mensen uit de buurt
stonden ook niet meteen te dringen om hun douche
beschikbaar te stellen. De officier van dienst be
dacht dat een invalidendouche het beste kon vol
doen. Hierop werd contact opgenomen met Zorg
centrum Peeljuweel in Someren-Eind. Deze hadden
wel een douche beschikbaar maar geen personeel.
De hulpactie werd daarom verplaatst naar zorgcen
trum Sonnehove in Someren.

Op 7 augustus 2000 werd rond 18.00 uur de brand
weer van Someren gealarmeerd voor een merkwaar
dige melding. In een koeienstal in Someren-Eind
zou een vrouw in een mestput zijn gezakt. Het uit
rukadres was voor de brandweer bekend omdat ze
daar al vaker was geweest. De boerderij en het erf
er rondom heen geven de indruk dat de tijd hier 60 De politie die ook ter plaatse was, voelde de bui al
jaar heeft stilgestaan.
hangen en zij begonnen ineens haast te krijgen.
Maar omdat je een oude vrouw moeilijk boven in
Ter plaatse aangekomen bleek een bejaarde vrouw een brandweerauto kunt hijsen was de politie toch
door het rooster van de mestput te zijn gezakt. Zij de pineut. Onder begeleiding van twee brandweer
zat tot aan haar heupen in de mest en kon niet op leden werd de vrouw met de politieauto naar Son
eigen kracht uit de put komen. Verder bleek zij nehove gereden. Aldaar stonden twee personeelsle
enigszins versuft door de ammoniakdampen uit de den op haar te wachten. Een uur later was de vrouw
mest. Ze was nog bij kennis en ze vertelde de bevel keurig netjes gewassen en voorzien van schone
voerder dat ze om ongeveer 15.00 uur op zoek was kleding. Het douchen vond zij natuurlijk geweldig.
gegaan naar eieren van de kippen die rondom de Nu maar hopen dat ze de mestput niet weer opnieuw
boerderij scharrelden. Zij zat dus al enkele uren gebruikt om weer eens van een lekkere douche ge
letterlijk ‘in de put.’ Door enkele brandweerleden bruik te kunnen maken. Een pluim op de hoed van
werd de vrouw op het droge getrokken en met een het personeel van Sonnehove.
brancard naar buiten gedragen.
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Plus verzamelboek Asten, 200
plaatjes met praatjes.

Toon Hoefnagels, Frans Martens en Piet Snijders
kwamen samen met mij op coronaproof afstand bij
elkaar en besloten al snel dat er naast de driedeling
Asten, Heusden, Ommel veel meer interessante
thema's in de historie van Asten waren waar, met
de vele oude foto's, mooie verhalen over te vertellen
zijn.
Uiteindelijk zullen het liefst dertien hoofdstukken
worden. Van Nijverheid tot Schoolbanken, van
Geloof tot Bakker- en Kruidenierswinkels, van Peel
tot Boeren, van Verenigingen tot Kasteel, en nog
veel meer.
Het verzamelalbum wordt gedrukt en uitgegeven
door Tomorrow in opdracht van Erik Gorissen
(Plus) en Frans Maas (Spar). Het zal eind oktober
2021 uitkomen en gratis beschikbaar komen voor
ieder die dat wil en boodschappen gaat doen bij Plus
Asten of bij de Spar Heusden. Daarvoor zal een
huis-aan-huis flyer worden verspreid in de gemeen
te Asten. Tevens wordt er een ledenwerfactie aan
gekoppeld. De Heemkundekring ontvangt naast
een mooie sponsorbijdrage natuurlijk een compleet
boek.

Erik Gorissen van Plus Asten heeft onlangs contact
gezocht met het bestuur van onze vereniging.
Hij wil graag in het najaar een boek uitbrengen over
Asten , in de vorm van een verzamelplaatjes-boek.
Zoals we dat ook in Someren, toen samen met de
Jumbo, hebben uitgebracht.
We gaan daarbij dankbaar gebruik maken van de
foto's uit het archief van Asten welke door onze
fotowerkgroep zijn gedigitaliseerd en beschreven.
In het boek is er ook volop gelegenheid om inhou
delijk in te gaan op de geschiedenis van Asten.
Alle klanten krijgen op verzoek het boek gratis
aangeboden, en kunnen dan de illustraties/plaatjes
gaan verzamelen ( 1 pakje van 4 bij 10,-- boodschap
pen ) en in het boek plakken. Het gaat om 66 pagi
na's en ca. 200 foto's en teksten.
Het geheel is weer een geweldige reclame voor onze
onze vereniging.
Na een voorselectie door Johan Smits ( fotowerk
groep) en ondergetekende hebben we ruim 300 in
teressante foto's gevonden in het archief, en daarna
hebben we drie deskundigen gevonden die mee
willen werken om er ook verhalen bij te schrijven. Cor Fransen
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Waar is het centrum van Someren
Spreker: Cees Verhagen
Datum: donderdag 23 september 2021
Datum: woensdag 22 september 2021
Locatie: Zaal Hotel Centraal
Adres: Wilhelminaplein 3, Someren
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: iedereen is welkom
Kosten: € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Deze titel zou kunnen suggereren dat Someren geen
centrum heeft, dat is zeker nu niet het geval. Het
bestuurscentrum is op het Wilhelminaplein. Maar
waar is het winkelcentrum?
Het Wilhelminaplein heeft zich ontwikkeld tot het
visueelcentrum van Someren, maar dat was een
lange weg! Wat Cees Verhagen in deze lezing laat
zien, is dat het centrum van Someren door de eeu
wen heen regelmatig verplaatst is en waarom. De
lezing is wel op een goed moment omdat Someren
bezig is met een nieuwplan voor het centrum en
misschien voor de bestuurders fijn om te weten
waarom het in Someren, met zijn drie pleinen,
moeilijk is om stedenbouwkundig een centrum aan
te wijzen.

mate de beschikbare bouwgrond rondom de akkers
vol raakte. De nieuwe vestigingen (gehuchten)
vonden dan, wat verderop aan kronkelige wegen,
rondom de akkers plaats. De kerk lag in de middel
eeuwen ongeveer in het midden van deze buurt
schappen. Meestal was dat op een plek waar wegen
bij elkaar kwamen.
Bij de kerk werden o.a. de markten (de winkels van
toen) gehouden. Voor 1769 werden de
bestuursvergaderingen gehouden in de oude kerk
op ’t Kerkeind en in de lokale herberg bij het hui
dige Speelheuvelplein.

Wat de toekomst ons zal brengen is een beetje
koffiedik kijken, maar zal afhangen hoe de
winkelsluitingen zich ontwikkelen en hoe het cen
Someren is een z.g. meerpuntsdorp, dat wil zeggen trumplan hier op inspeelt. Het centrumplan moet
dat het centrum van Someren op meerdere plaatsen verder gaan dan alleen het Wilhelminaplein.
is geweest. Dit in tegenstelling van een eenpunts
dorp waar het centrum altijd op dezelfde plek bleef
liggen. Meestal ontstaan en blijft het centrum bij
het machtscentrum van het dorp, in het verleden de
omgeving van de kerk. Bij een eenpuntsdorp bleef
de kerk op zijn plaats staan. In Someren was dat
niet het geval. De kerk ‘wandelde’ van de Nachte
gaallaan (Kerkeind) naar de Postel en in 1927 naar
de huidige Kerkstraat.
Someren was in het verleden verdeeld in twee ‘be
stuurscentra’ Slieven (noordelijk) en Schoot
(zuidelijk) beide hadden een borgemeester, een kerk
en een school. Pas in 1769 werd het eerste
raadhuis gebouwd en heeft dat er toe geleid dat op
het Wilhelminaplein het bestuurscentrum van
Someren werd gevestigd.
Van oorsprong bestond Someren (een kransakker
dorp) uit een grote groep gehuchten/buurtschappen
o.a. Einderschoot, Varsel (Vaarsel), Hoeve, Hozen
(Hooizen), Slieven, Vlaes (Vlas), Heikant, Hout
broek en Vlerken. Someren breidde zich uit naar
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Schelmen en hondsvotten werck
Spreker
Datum
Locatie
Adres
Aanvang
Toegang
Kosten

Anton Neggers
dinsdag 19 oktover 2021
Filmzaal Museum Klok & Peel
Ostaderstraat 23, Asten
20:00 uur
iedereen is welkom
€ 3 per persoon, voor leden van
De Vonder gratis

Het is een koude nacht in februari van het jaar 1735.
Op de markt van Oirschot klinkt een geweerschot.
Enkele cafébezoekers komen op het geluid af en
treffen de drossaard van Oirschot en Best, mr Jean
de Marcq, zwaargewond bij het raadhuis aan. Hij
overlijdt kort daarna aan zijn verwondingen. De
dader, oud-borgemeester Antony Andries Sche
pens, vlucht naar de zuidelijke Nederlanden. Hij
wordt door de schepenbank bij verstek ter dood
veroordeeld. Als hij jaren later in Oirschot opduikt,
wordt hij opnieuw gearresteerd. Maar voordat hij
berecht kan worden wordt hij door een aantal on
bekenden met geweld uit het raadhuis bevrijd.
Schepens wordt later opnieuw opgepakt, vastgezet
in de gevangenpoort te Den Haag en in 1744 uitein
delijk terechtgesteld. “Het is schelmen en hontsvot
ten werck”, aldus een van de getuigen die kort na
de moord worden gehoord.
Schelmen en hontsvotten werck is ook de titel van
het boek dat onderzoeker Anton Neggers schreef
over deze moordzaak. Aan de hand van de origine
le archiefstukken wordt de moord op drossaard De
Marcq, alsmede de enerverende nasleep, tot aan de
executie van de dader, beschreven. Schelmen en
hontsvotten werck geeft bovendien een getrouw
beeld van de sociale, bestuurlijke en strafrechtelijke
aspecten van de Meierij van ’s-Hertogenbosch in de
achttiende eeuw. De verhouding tussen katholieken
en protestanten, bestuurders en ambtenaren, de
plaatselijke heren en hun onderdanen, maar ook de
relatie van het locale bestuur met andere instanties,
zoals de Staten-Generaal, komen aan de orde. Het
boek belicht de strafrechtelijke kant van de zaak,

22

maar plaatst bovendien de gebeurtenissen en de
betrokkenen midden in hun omgeving, waardoor
dorp en dorpsleven worden geschilderd in scherpe,
maar kleurrijke trekken.
Anton Neggers -Boxtel 1959- studeerde rechten te
Tilburg en
is sinds 1
986 werk
zaam in
het hoger
beroepson
derwijs. In
1973 start
te hij als
genealoog
met een
onderzoek
naar zijn
eigen fa
milie. In
2001 verscheen de Genealogie Neggers. Als genea
loog en regionaal historicus is hij gespecialiseerd in
de geschiedenis van de heerlijkheid Oirschot en
Best. Zijn artikelen verschenen onder andere in
Gens Nostra, de Brabantse Leeuw, Campinia en het
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. Be
halve over zijn eigen familie publiceerde hij de ge
nealogieën van veel Oirschotse families, alsmede
over uiteenlopende onderwerpen zoals de het
plaatselijk bestuur in de achttiende eeuw, de poli
tieke reformatie en het leven van een Spaanse jonker
in Oirschot.
www.heemkundekringdevonder.nl

Ledenvergadering begroting en presentatie over kadaster Mierlo en
Asten
Sprekers
Datum
Locatie
Adres
Aanvang
Toegang
Kosten

Rini van de Laar en Peter van den Boogaard
dinsdag 23 november 2021
filmzaal museum Klok en Peel
Ostaderstraat 23, Asten
20:00 uur
alleen voor leden van De Vonder
gratis

Meerdere heemkundekringen in Noord-Brabant en
Limburg werken samen in het Aezel-project. Aezel
staat voor Archief voor Erfgoed van Zuid-Neder
landse Eigendommen en Leefgemeenschappen. Dit
project heeft tot doel de versnipperde erfgoedinfor
matie in Zuid-Nederland te verzamelen en te publi
ceren. Heemkundekring Myerle te Mierlo is het
centrale punt van waaruit alle aangesloten heem
kundekringen samenwerken.
Als basis wordt de oorspronkelijke kadasterkaart
van 1832 gebruikt en de daarbij behorende admini
stratieve gegevens zoals eigenaar, grondgebruik en
grootte. Naast het kadaster zijn er nog veel meer
oude dossiers waarin veldnamen genoemd worden
zoals bijvoorbeeld het Maatboek 1792, de Cijnsre
gisters. Op verschillende manieren wordt gezocht
naar de meest exacte en betrouwbare locatie van de
veldnaam en vastgelegd op kaarten.
Na jaren van noeste arbeid is het moment gekomen
dat de resultaten voor het brede publiek beschik
baar zijn. De presentatie op internet is in de vorm
van Interactieve Kaarten. De afbeelding boven laat
zien welke gemeenten in zuid-oost Noord-Brabant
al in kaart zijn gebracht. De afbeelding links laat
zien hoe de kern van Asten is uitgewerkt. Elk kavel
is aanklikbaar en geeft dan allerhande informatie
over het eigendom in 1832 en nog veel meer.
Rini van de Laar en Peter van den Boogaard uit
Mierlo komen vertellen hoe de Interactieve Kaarten
zijn ontstaan, waar te bekijken en hoe het allemaal
werkt.
Voor wie niet meer wachten kan: ga naar de websi
te van De Vonder, klik op de homepagina op [Ka
dasterkaarten] en geniet!
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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

