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50 Jaar De Vonder:
 
’t Is toch eigenlijk een wonder
dat Asten en Someren samengaan,
al 50 jaren samen staan
voor één begrip: De Vonder.
 
Het bleek voor iedereen gezonder:
de hockeyclub en ’t Varendonck,
ook ’t damesvoetbal kreeg die vonk
in samen sterk staan als De Vonder.
 
En was er bij ons nooit gedonder?
Zoals in ieder samenspel
was er soms kommer en soms kwel
maar overwon De Vonder.
 
Wij zijn  dus duidelijk heel bijzonder
in wat we doen; waarvoor we staan.
Zo zijn we steeds vooruit gegaan
onder één naam: De Vonder.
 
Gerard van de Moosdijk, voorzitter

Van het bestuur
De kop is er af! Wij zijn het jubileumjaar begonnen
met een spetterende presentatie van het jubileum
boek. Voor iedereen die het nog eens wil zien en
horen: op onze site heemkundekringdevonder.nl
staat het als film klaar. Dankzij onze film-werk
groep staat het er prima op.
 
Wim Daniëls, die het programma met veel vakman
schap (en humor) presenteerde, was lovend over het
boek. We hopen dat al onze leden en vele anderen
er van zullen genieten.
 
Overigens, al onze leden krijgen het boek gratis
aangeboden. Verder kan iedere belangstellende het
kopen voor € 30,00 en is dan gratis lid tot eind 2023.
 
Als bestuur hebben we al met een zestal werkgroe
pen kennis gemaakt en hun wensen en problemen
gehoord. De overige groepen worden snel uitgeno
digd zodat we daarna onze plannen kunnen voor
leggen.
 
Tijdens het koffiedrinken op dinsdagmorgen in het
Heemhuis heb ik met veel enthousiaste leden kennis
gemaakt. Iedereen werkt met veel energie en wil
vooruit, ondanks de beperkte ruimtes. Het buurten
tijdens de koffie is overigens een belangrijk en
aangenaam moment om elkaar te ontmoeten.
 
Ik hoop dat de lezingencyclus tot het einde van het
jaar ons allen zal inspireren nieuwe kennis van ons
heem te ontdekken en vast te leggen’.
 
Mijn openingswoord bij de boekpresentie heb ik
afgesloten met een gedicht waarin het voorop lopen
van onze vereniging wat betreft samenwerking
tussen Asten en Someren belicht werd.
Voor wie het nog eens wil lezen volgt hier de tekst:
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Informatie
REDACTIE:
Hennie Hoeben, Voordeldonk 30,
5721 HM, Asten, 0493-694134
Anneke Blankennagel, Jac Jöris, Cor Fransen,
Joop Martens, Ricus van Neerven,  Piet Snijders
en namens het bestuur Jan van der Heijden
Mailadres voor inzenden kopij:
redactie@heemkundekringdevonder.nl
 
BESTUUR HEEMKUNDE:
Voorzitter:  Gerard van de Moosdijk
Secretaris:  Sandu Niessen
Penningmeester: Ryan van Laarhoven
Leden: Jan van der Heijden, Joop Martens en
Sjef Toemen
 
Gezinsabonnementen HKK De Vonder
€ 30,00 per jaar
Opgeven bij het secretariaat of het Heemhuis
Molenstraat 10 te Someren
ISSN 1387-2079

2



DE VONDER

Van de redactie
Beste lezers,
We mogen wel stellen dat we een in alles geslaagd
jubileum hebben gehad. Met als ware hoogtepunt
de presentatie van ons jubileumboek ter gelegen
heid van ons 50-jarig bestaan.
Bij zo’n jubileum hoort natuurlijk ook een terug
blik. En daar gaan we komende uitgaven extra plek
voor inruimen. Dankzij de inspanningen van Cees
Verhagen beschikken we over een goed overzicht
van onze bestaansgeschiedenis.
Naar zijn zeggen was daar in het verleden geen
belangstelling voor, maar ook voor De Vonder
geldt: hoe ouder, hoe wijzer!
Dus dat overzicht gaan we in delen uitrollen, want
een vereniging die aandacht heeft voor de historie
van anderen mag haar eigen bestaansgeschiedenis
natuurlijk niet vergeten.
Verder kunt u lezen over het vervolg van de historie
van bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius.
Elly van Loon- van de Moosdijk ontrafelt verder
het mysterie van Jan die Smet en de Mariaklok en
komt met een overtuigend bewijs.
We komen weer meer te weten over de lotgevallen
van Johanna Verlijsdonk.
En meer wetenswaardigheden treft u aan in de be
kende rubrieken Oud Goud en Brandweer Some
ren.
Rest mij nog u veel leesplezier te wensen en af te
sluiten met een traditionele eindejaarswens:
 
 
 
 
 
 
 
Namens de redactie, Hennie Hoeben

2       Van het bestuur
         Algemene informatie
3       Van de redactie
4       Presentatie jubileumboek
5       Nieuwe leden
6       Het beeld van Asten Jan die smet 
         vander Diesdunc (2)
10     Wonderbaarlijke reis van
         Johanna Verlijsdonk deel 2
12     Historie Bijenhoudersvereniging 
         Sint Ambrosius Asten (2)
15     Oud Goud
16     Brandweer Someren, deel 9
17     Ontstaansgeschiedenis van
         heemkundekring "De Vonder" (1)
20     Vrienden van De Vonder

de redactie: vlnr Cor Fransen, Hennie Hoeben, Piet
Snijders, Anneke Blankennagel, Jac Jöris, Joop
Martens en Ricus van Neerven. Uiterst rechts Jan
van der Heijden namens het bestuur.
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Jubileumboek De Vonder 50 jaar
Presentatie jubileumboek heemkundekring                
De Vonder Asten-Someren
 
Foto’s van de presentatie: Eric Driessen- Siris
 
Op zondag 30 oktober werd in De Ruchte in Some
ren het boek 'Verhalen uit de vergetelheid' gepre
senteerd ter gelegenheid van ons gouden jubileum. 
De presentatie was in handen van Wim Daniëls.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De middag werd geopend door onze nieuwe voor
zitter Gerard van de Moosdijk. Hij vertelde over 
o.a. de ontstaansgeschiedenis van De Vonder.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter van het Brabants Heem, Henk Helle
gers, kwam onze heemkundekring feliciteren. Hij
overhandigde onze voorzitter een tinnen bord met
inscriptie. Hij benadrukte dat het uniek is dat twee
gemeenten samen een heemkundekring vormen.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wim Daniëls ging toen met kartrekker Theo
Knoops en met de schrijvers Piet Snijders, Mathijs
Boumans en Cees Verhagen in op de totstandko
ming van het boek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste exemplaren van het boek werden door
Theo Knoops uitgereikt aan de burgemeesters Dilia
Blok en Anke van Extel-van Katwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beide burgemeesters overhandigden na hun woord
je ieder een cheque van 1000 Euro aan Gerard van
de Moosdijk en spraken hun waardering uit voor
het bijzondere werk van de heemkundekring in de
afgelopen vijftig jaar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna reikte Theo Knoops in de zaal aan Martien
van Kuijk ( één van de oprichters van De Vonder)
een exemplaar uit. 
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Alle schrijvers die aan 'Verhalen uit de vergetelheid'
hadden meegewerkt, kregen aan het slot van deze
middag een boek cadeau.
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de presentatie kwamen heel veel
leden in de foyer een exemplaar van het boek afha
len.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was in alles een bijzonder geslaagde middag

Nieuwe leden De Vonder in het
laatste kwartaal 2022.
De viering van ons 50 jarig jubileum heeft gezorgd
voor een groot aantal nieuwe leden van onze vere
niging.
Het zijn er maar liefst 34! ( Teldatum 30 november)
.
Dit is natuurlijk goed nieuws voor De Vonder.
 
In alfabetische volgorde zijn dat:
 
Jan Adriaans,
Marianne Adriaans-Dirven,
B.Boerekamps,
Leendert van den Bosch,
Jeroen Boumans,
Marien Johannes van Doorn,
Angeline van den Eijnde,
Nell Eijsbouts,
Willemien Geers
Sjef van der Heijden,
Els van den Heuvel,
Martien Joosten,
Hanneke Jeronimus-vd Moosdijk,
Nel Karsten-van Hoek,
Helmie Knoops,
Pieter Koolen,
Pierre van Lier,
Dorrie van der Linden,
Theo Looijmans,
Noud Maas,
Maria Maas,
Sjef Madou,
Joost van de Moosdijk,
Will van de Moosdijk,
Marga van Otterdijk,
Wies Peters,
Giny van Rut,
Rien Sanders,
Harrie van Santvoort,
Frans Smits,
Frans Venmans,
Peter Verleg,
Martin Vermeulen
J. Vossen.
 
Wij heten hen allen welkom.
Iedereen krijgt natuurlijk ook ons kwartaalblad De
Vonder thuisbezorgd.
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late Middeleeuwen andere versieringen dan gieters
uit ’s-Hertogenbosch, Utrecht of Amsterdam. Veel
klokken zijn dan ook herkenbaar aan hun versie
ringsmotieven.

Het beeld van Asten: Jan die smet
vander Diesdunc. Aflevering 2.
Eind jaren negentig van de vorige eeuw heeft een
werkgroep van de STAA (Stichting Toeristisch Ac
tief Asten) aan kunstenaar Pier van Leest opdracht
gegeven voor het gieten van een beeld voor het Ko
ningsplein. Het beeld is een voorstelling van een smid
die zogenaamd een klepel naar de Mariaklok draagt,
waarop onder meer de naam staat: Jan die smet
vander Diesdunc. In Asten heet het beeld sindsdien
‘Jan die smet’.Is de Mariaklok uit 1447 gegoten door
een dorpsgenoot met die naam?  Of zou het klokken
gieter Jan van Asten kunnen zijn? Uit onderzoek
blijkt dat een derde man in aanmerking komt; een
klokkengieter die zich Jan van Venlo noemde.
 
                                                                                                    

Beeld van ‘Jan die smet’, 2001             
 
Dat de Mariaklok in Asten uit 1447
niet is gegoten voor de toren van de
neogotische H. Maria Presentatie
kerk is duidelijk. Die kerk is een
kleine 450 jaar later pas bedacht. Op
zoek naar een toren, kerk of klok
kenstoel die eerder in Asten stond,

komen we uit bij een oudere kerk met dezelfde naam
op het Koningsplein. Tot 1899 heeft zij daar gestaan
met de voordeur naar Someren gericht – naar het
westen - en het hoofdaltaar richting Markt. De kerk
stond - zoals we dat noemen - ‘georiënteerd’, naar
de Oriënt gericht, dus het oosten. Deze oude kerk
is in 1478 gewijd, ruim dertig jaar na het ontstaan
van de Mariaklok. Zou de klok op voorhand zijn
gegoten? Eerst maar een klok, dan komt de kerk
vanzelf? Hoe dan ook, er moet een toren of klok
kenstoel zijn geweest stevig genoeg voor de Maria
klok die een doorsnede heeft van 125 cm en een
gewicht van 1530 kg.
Klokkengieters letten niet alleen op de klank van
een klok; zij maken ook de buitenkant van de klok
zo mooi mogelijk. De klok krijgt een naam, een
jaartal, soms een gebed of een wens en de gieter zet
meestal zijn naam op de klok. Dat gebeurde in de
veertiende eeuw en dat doet Koninklijke Eijsbouts
bijvoorbeeld nog steeds. De meeste gieters gebrui
ken herkenbare versieringsmotieven. Een rand met
kruisbloemen, Franse lelies, musicerende engeltjes
(afb.2) of een hangend motief zoals Jacop en Jan
van Venlo dat toepassen (afb.3).
Mechelse klokkengieters (afb.4) gebruiken in de

Afbeelding 2 Sierrand van een klok, gegoten door
François en Pieter Hemony, 1662

Afbeelding 3 Sierrand op klokken van Jacop en Jan
van Venlo

Afbeelding 4 Magdilenaklok van Jacop Waghevens
uit Mechelen, 1532 Collectie Museum Klok & Peel 
Het boek ‘Goet ende wael gheraect’
Voor het schrijven van het boek Goet ende wael
gheraect. Versieringsmotieven op luid- en speelklok
ken uit Middeleeuwen en Renaissance in het hertog
dom Brabant (1300-1559) uit 2004 zijn zo’n 200
‘levende’ klokken bestudeerd. Daarbij horen ook
de Mariaklokken van Asten en Lierop (1509) en de
klokken van klokkengieters die in Brabant en de
grensgebieden - in Limburg en Gelre - werkten. In
circa 150 torens zijn van alle klokken uit de onder
zoeksperiode afdrukken en foto’s van letters, jaar
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tallen en versieringen gemaakt. Het archief van
museum Klok & Peel, het voormalige Nationaal
Beiaardmuseum, bewaart heel veel gegevens van
klokken en klokkengieters. Ook die van het hier
genoemde onderzoek naar de versieringen van
Brabantse klokken en hun gieters.
 
Jan van Asten
Een van die gieters was Jan van Asten. Er zijn nog
zes klokken in gebruik met zijn naam erop. In
Soerendonk hangt de oudste klok uit 1435, in
Doeveren een klok uit 1445, Berkel-Enschot heeft
twee exemplaren uit hetzelfde jaar, Baexem kent een
klok uit 1450 en in Heeze hangt de jongste uit 1451.
Op eentje na heten de klokken allemaal Maria. Op
geen van hen staat dat Jan van Asten de klok echt
maakte. Het Latijnse ‘me fecit’ of de vertaling
daarvan ‘maecte my’ ontbreekt. Toch is Jan van
Asten de gieter van deze groep.
De achternaam ‘Van Asten’ verwijst niet naar een
werkplaats in Asten, maar geeft aan dat Jan oor
spronkelijk uit Asten kwam. Klokken werden in de
Middeleeuwen en lang daarna ter plekke gegoten in
de buurt van of zelfs in de toren. Dan heb je minder
vervoersproblemen. De torens waarvoor Jan zijn
klokken goot, zijn gelegen in relatief kleine dorpen.
Hij vond de toevoeging ‘van Asten’ belangrijk om
zich te onderscheiden van anderen ‘Jannen’. Hij kan
zelfs - naast een gieter van klokken - ook potgieter
of kanonnengieter zijn geweest. Die werkten vol
gens een identieke werkwijze. Laten we eens naar
Jans klokken kijken.
 
De klokken van Jan van Asten lijken op die van
klokkengieters met de achternaam Van Hyntham
uit ’s-Hertogenbosch. Zij zijn wat kleiner en achter
de gietersnaam Van Hyntham staat wel ‘me fecit’.
Misschien dat Jan van Asten bij hen het vak heeft
geleerd. Het kan erop wijzen dat Jan van Asten
officieel niet toegetreden is tot de beroepsgroep van
klokkengieters in die stad en waarschijnlijk geen
poorter (officiële ingezetene) van ’s-Hertogenbosch
was.
Kenmerkend voor de klokken van Jan van Asten
en de Bossche gieters zijn de kruisjes en de dubbele
punten tussen de woorden in de tekst- of letterrand.
Ondanks de overeenkomsten tussen de klokken van
Jan van Asten en de gieters Van Hyntham zijn er
ook verschillen. Sommige decoraties op de zes
exemplaren en de toegepaste letters zijn namelijk
anders.
Het gaat wat te ver om hier alle gegevens uit het

Tekening van een klok

onderzoek op te schrijven die in het boek Goetende
wael […] staan. Enkele bijzonderheden zijn het
vermelden waard.
Een versiering die Jan van Asten voor het eerst
gebruikt en die de Bossche gieters niet toepassen, is
een naar links lopende leeuw met gestrekte linker
poot (afb.6 ).

Afbeelding 6 Mariaklok van Jan van Asten uit     
Baexem, 1450
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Op de klokken van Baexem en Heeze staan er drie
in de letterrand. De leeuwtjes zijn gegoten in een
mal, zoiets als een speculaasplankje. De dieren -
voorzien van een ondergrondje (zogenoemde film)
- zijn in was op de valse klok (klokkenvorm) ‘ge
plakt’. Tijdens het vormproces stookt de gieter de
was uit de vorm, zodat er een afdruk, zoals die van
een leeuw, achterblijft. Het vorm- en gietproces is
in het museum goed te volgen.
Naast de drie leeuwen is er op beide klokken nog
een halve leeuw aangebracht die als achterlijf een
anker heeft. Dat is een vreemd figuurtje. Ook staat
de halve leeuw met anker op de klok van Baexem
vóór de naam Jacob. Zou het diertje een verwijzing
zijn naar een knecht of een andere klokkengieter?
De zoektocht naar de oorsprong van de merkwaar
dige versiering levert een verwijzing naar Venlo op.
Sinds 1269 komt namelijk de leeuw met anker voor
in het schepenbankzegel en het latere stadswapen
van Venlo.
Dat zou kunnen betekenen dat op de twee klokken
die Jan van Asten goot voor Baexem en Heeze niet
alleen zijn naam staat, gevolgd door een leeuw,
maar ook de naam van een mogelijke leerling
klokkengieter uit Venlo met de naam Jacop.
Het kan geen toeval zijn dat vanaf circa 1450 een
klokkengieter met de naam ‘Jacop clockghieter’
actief is geweest
 
Jacop clockghieter.
 
Jörg Poettgen uit Duitsland vond rond 1995 een
twintigtal klokken met de gietersnaam Jacop van
Raede, Van Venraide, Venrode of Van Venlo. Als
het dezelfde Jacop is die met Jan van Asten klokken
goot, dan is hij rond 1450 het vak ingegaan. Kort
na 1482 zal Jacop met het gieten van klokken zijn
gestopt. In dat jaar maakte hij voor Rheydt in
Duitsland nog een klok samen met zijn zoon Jan.
Die klok ging verloren, maar de gegevens bleven
bewaard. Zij droeg de tekst de venraiiacobus cum
filio iohannes me formavit  (Jacob van Venray met
zoon Jan [hebben] mij gevormd).
In het voormalige hertogdom Brabant zijn geen
klokken van Jacop gevonden, wel in Linne, Itter
voort, Roosteren en Venray, dorpen die nu in
Limburg liggen, maar vroeger bij het hertogdom
Gelre hoorden. Op de Martinusklok van Linne uit
1457, de oudst bekende klok die Jacop zelfstandig
goot, staat op de bovenflank de volgende tekst:
+ s[in]t martinus episcopus int iaer ons heren m cccc
en[de] lvii iacop clockgietere van venloe. Dit bete

kent: ‘bisschop sint Martinus [heet ik] in het jaar
des Heren 1457 Jacop klokgieter van Venlo’.
Tussen de woorden van het opschrift staan dubbe
le punten, twee leeuwen, een hert, twee lelies, én een
halve leeuw met anker achter de gietersnaam. In zijn
algemeenheid komt de klok wat betreft vorm en
decoraties overeen met de jongste klokken van Jan
van Asten. Alleen lopen de leeuwen op Jacops
klokken naar rechts in plaats van naar links. Dat
wil zeggen dat de ‘dieren’ niet uit dezelfde mal
komen.
Als je van dichtbij kijkt, zie je dat het grootste
verschil zit in de hangende versiering onder de let
terrand. Die rand zie je niet op klokken van Jan van
Asten. Zij lijkt wél op de versiering van de Maria
klok van Asten (afb.7).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar het opschrift van de Martinusklok verwijst
naar ene Jacop, klokgieter van Venlo en niet naar
Jan uit Asten. Op basis van de versieringen op deze
en op andere exemplaren in de hertogdommen
Gulik en Gelre kunnen we aannemen dat ‘Jacop van
Venlo’ enige tijd als leerling van Jan van Asten
werkte en nadien als zelfstandig klokkengieter
klokken goot tot omstreeks 1482. En hoe zit het dan
met klokkengieter Jan van Venlo?
 
Jan die clocghieter van Venlo I

Het is niet eenvoudig het precieze oeuvre van Jan
van Venlo vast te stellen, omdat klokken met zijn
naam bekend zijn van 1437 tot 1509.
Meer dan 70 jaar klokken gieten door dezelfde
persoon is onmogelijk, ervan uitgaand dat je toch
een jaar of 20 zult zijn voordat je zelfstandig werkt.
Er is dus sprake van meer dan één gieter met dezelf
de naam. Twee gieters die zich Jan van Venlo noe

Mariaklok Asten 1447
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men. Voor het onderscheid  noemen we ze Jan van
Venlo I en Jan van Venlo II. Aan de decoraties te
zien ligt het breekpunt in 1469 bij de Annoklok van
Straelen in Duitsland.
De oudste nog levende klok met het opschrift ian
die clocgieter van venloe hangt nu in Geertruiden
berg. Zij is gegoten in hetzelfde jaar als de Maria-
klok van Asten (1447). De jongste klok met dezelf
de gietersnaam hangt in Straelen (1469). Voor het
onderzoek zijn nog twaalf andere klokken van Jan
onderzocht. Alle klokken lijken op elkaar, maar zijn
uiteraard verschillend in grootte en details. Alle
onderzochte klokken hebben een gelijksoortige
sierrand onder het opschrift met ranken van afwis
selend 70 en 40 cm lengte. De Mariaklok van
Geertruidenberg (1447) en de Annoklok van Strae
len (1469) hebben dat ook.
Er zijn ook leeuwtjes afgebeeld en… die lopen naar
rechts, net als op de klokken van Jacop van Venlo.
Ze lijken niet op de leeuwtjes van Jan van Asten die
lopen immers naar links, en hebben ook verschillen
in voorpoten en staarten.
De Mariaklok van Asten heeft alle kenmerken van
de klokken van Jan van Venlo én een naar rechts
lopende leeuw, alleen is die leeuw liggend op zijn
rug, met de poten omhoog, afgebeeld. Wat zou dat
kunnen betekenen?
Uit het archiefstuk van 1432/1433 blijkt dat Jan die
smyt vander beke, zoon van wijlen Jan die smyt
vander dyesdonck een huis op die Beke en 2/3 min 1/8
in de hoeve te Dyesdonc erft. Als de Mariaklok van
Asten in 1447 wordt gegoten, is vader Jan die smyt
vander dyesdonck al 15 jaar dood. Misschien heeft
Jan die smyt vander Beke geholpen bij het gieten van
de klok? En heeft de klokkengieter, als eerbetoon
aan een bijzondere man opdracht gekregen de naam
van diens vader op de klok aan te brengen met als
kenmerkende versiering een leeuw, maar dan op de
rug gelegen als teken dat hij is overleden.                   
De Mariaklok heeft verder alle kenmerkende ver
sieringen die Jan ‘die clocgieter van Venloe’ op zijn
klokken plaatste.
 
Samengevat
Gekeken vanuit de decoraties op de klokken zijn in
de vijftiende eeuw vijf klokkengieters werkzaam
geweest die elkaars versieringsmotieven meer of
minder hebben toegepast.
 
1.Jan en Godefridus van Hyntham (broers), klok
ken bekend tussen 1411 en 1441.
Kenmerkende versiering: ankerkruisjes aan het

begin van de tekst en twee sierringen boven en onder
de letterrand. Als woordscheiding: dubbele punten.
 
2.Jan van Asten, klokken bekend tussen 1437 en
1451.
Kenmerkende versiering: ankerkruisjes aan het
begin van de tekst; twee sierringen boven en onder
de letterrand.
Woordscheiding: dubbele punten, onder meer naar
links lopende leeuw (leeuwen) met ondergrondje,
halve leeuw met anker (Baexem en Heeze).
 
3.Jacob van Venlo I, klokken bekend tussen 1450
en 1482.
Kenmerkende versiering: ankerkruisjes aan het
begin van de tekst; twee sierringen boven en onder
de letterrand.
Woordscheiding: dubbele punten, onder meer lelie,
lam, naar rechts lopende leeuw (leeuwen) zonder
ondergrondje, halve leeuw met anker, fries met
hangende ranken.
 
4.Jan van Venlo I, klokken bekend tussen 1437 en
1469.
Kenmerkende versiering: ankerkruisjes aan het
begin van de tekst; twee sierringen boven en onder
de letterrand.
Woordscheiding: dubbele punten, onder meer lelie,
lam, naar rechts lopende leeuw (leeuwen) zonder
ondergrondje, fries met hangende ranken.
 
5. Jan van Venlo II, klokken bekend tussen ca.1470
en 1509. Hij giet klokken met andere versieringen
en kleinere letters. Op zijn klokken staan geen
leeuwen.
 
Waarschijnlijk zijn deze gieters aan elkaar verwant.
Jan van Asten is mogelijk opgeleid in ’s-Hertogen
bosch door klokkengieter Jan van Hyntham.
Jacop en Jan van Venlo noemen zich klokkengieters
van Venlo. Ze zijn wat  jonger dan Jan van Asten.
De relatie met de klokkengieters uit ’s-Hertogen
bosch is minder duidelijk, maar zeker niet uit te
sluiten. De Mariaklok van Asten is door te verge
lijken met andere klokken gegoten door Jan van
Venlo. Jan die smyt vander Diesdunc was in 1447
al geruime tijd overleden. De ‘liggende leeuw’ kan
zo een verwijzing zijn naar hem, evenals zijn naam
op deze klok. Als eerbetoon aan een bijzondere
man.
 
door: Elly van Loon - van de Moosdijk
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De wonderbaarlijke reis van   
Johanna Verlijsdonk (deel 2)
In een document gedateerd op 17 juli 1867 maken
we kennis met een Gesinde-Dienstbuch uitgeschre
ven op haar naam.
Op Wikipedia vinden we meer informatie over de
oorsprong van de Knechtenorde. Een orde van
bedienden regelde de relatie tussen “dienaars” en
de “heersers”. In eerste instantie hadden de dienaars
geen rechten. In het Heilige Rijk der Duitse Natie
en later in het Duitse Rijk kwamen er bediendenre
gelingen. Zo ook in Pruisen waar in 1810 de knech
tenorde volledig werd herzien. Het regelde de
plichten en rechten tussen Heersers en bedienden.
Wel werd er wettelijk onderscheid gemaakt tussen
de verschillende groeperingen. Zo zien we ook dat
er politietoezicht is wat we terug kunnen vinden in
de rechtse kolom van het Dienstbuch.

In dit boekje stonden allereerst gegevens over de
eigenaar van dit document. Op de volgende pagina’s
staan gegevens over de werkgever, de functie van
de werknemer, de dag van indiensttreding en uit
diensttreding. En dan tenslotte de reden van uit
diensttreding, de beoordeling en de bevestiging
door de politie.
Helaas zijn in ons geval niet alle kolommen ingevuld
om een compleet beeld te krijgen.

Uit bovenstaand schema kunnen we o.a. aan de
weet komen dat Johanna in de bovenste rij aange
meld wordt op 17 december in de gemeente Hüls.
In de tweede rij wordt ze vervolgens afgemeld op 4
juni 1868 en in de derde rij wordt vermeld dat ze
werkzaam is geweest bij de familie Von Sanwitz in
de plaats Benrad(t).
Ook vinden we in de bescheiden een brief die Jo
hanna in januari 1870 aan haar familie heeft ge
stuurd. In deze brief vermeld ze dat ze in hoogste
nood is en moet gaan trouwen. Ze is dan al 8
maanden in verwachting. Ze vraagt haar zus geld
voor te schieten. Tevens vraagt ze haar broer om de
benodigde reispapieren te sturen omdat ze anders
moet lopen. Op dat moment is Johanna woonachtig
in Hüls ( nu Krefeld-Hüls).
De volgende brief die we tegen kwamen was afkom
stig van burgemeester Josten. Hij schrijft dat in het
bijgevoegde dienstboekje van Johanna vermeld
staat dat ze dienstmeisje was geweest en op 6 april
van dat jaar overgeschreven is van A(l)dekerk naar
Hüls. Maar dat ze hier niet meer in dienst is als
dienstbode maar in een behoeftige staat van zwan
gerschap verkeert en dat ze daarom door een
plaatselijke politiebeambte wordt overgedragen
aan de thuisautoriteit. Tevens het verzoek om de
kosten van het transport te vergoeden aan de be
zorger.
Verder treffen we een schrijven aan van de Rechter
van Instructie ’s Landsgerechtsraad uit Kleef van
10 december 1870 zien. In dit schrijven vraagt de
rechter allerlei informatie over Johanna Verlijs
donk wegens een dagvaarding tot landloperij.

10



Helaas zijn er verder geen documenten inzake deze
persoon aanwezig. Maar als we genealogie raadple
gen dan vinden we dat Johanna Verlijsdonk in 1871
in het Gasthuis van Antwerpen bevallen is van een
zoon genaamd Martinus.
 
 
 
 
 
 
Voorts ontdekken we dat deze Martinus een maand
later overleden is en begraven wordt in Asten.

 
Hoe het Johanna verder vergaan is, weten we niet.
Onze zoektocht naar haar overlijden heeft tot nu
toe niets opgeleverd. Wel weten we in middels haar
familierelatie m.b.t. de huidige nazaten in Asten.
Anna was het 4e kind van het echtpaar Martinus
Verlijsdonk en Anna Maria Berkers. Haar opa was
Willem Verlijsdonk en die was gehuwd met Johan
na van Stiphout.
 
Het echtpaar Verlijsdonk-Berkers  kreeg 8 kinderen
te weten: Wilhelmina (1820), Joanna Catharina
(1821), Anna Elisabeth (1823), Anna (1825), Anto
nia (1828), Joanna (1830), Martina (1833) en
Franciscus (1839).
Martinus had een tweelingbroer Johannes (geboren
21-2-1896) en deze Johannes trouwde met Johanna
Francisca Josepha Vaalman. Zij was familie van
Annie Vaalman, die in de jaren ’60 een drogisterij
in de Burg. Wijnenstraat te Asten had.

Het echtpaar Verleisdonk-Vaalman kreeg de vol
gende kinderen: Tonny (Marie Antoinette), Efri
(Godefrida Johanna), Jan Egbert (Johannes Egber
tus), Frans (Franciscus Adrianus Maria), Helmie
(Wilhelmina Henrica Adriana), Arian (Adrinus
Anna Wilhelmus) en de tweeling Louis (Louis
Frans) en Wies (Louise Antoinette). Alleen de
tweeling is nog in leven. 
 
Tot zover het relaas van Johanna Verlijsdonk.
Helaas heeft een verdere zoektocht nog niets opge
leverd. 
 
Tenslotte dank ik hierbij mevrouw. Marleen Star
ke-Vossen voor het vertalen van het oud-Duitse
handschrift.
Verder het rijksarchief Antwerpen-Beveren en
mevr. Wies Verleisdonk voor de recente familiege
gevens.
 
Ton van Hoek

foto: drogisterij Annie Vaalman
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** In de Zuid Willemsvaart van 25 mei 1918 werd
melding gemaakt van de oprichting van Coöperatieve
Zeemerij Asten en Omstreken (Cazo)**
 
 
Oprichting Bijenhouders Bond N.C.B.
In verband met de teruggang van de bijenhouders
einde 19e eeuw werd door het Koninklijk Neder
lands Landbouw Comité het initiatief genomen om
in 1897 de Vereniging tot Bevordering van de Bij
enteelt VBBN op te richten. Ook Brabant was goed
vertegenwoordigd in de Vereniging.
De maatschappelijke ontwikkelingen voor en tij
dens de Eerste Wereldoorlog, zoals de opkomst van
het socialisme, vormden een sterke impuls voor de
Katholieke autoriteiten in de Zuidelijke provincies
om zich in belangrijke mate met het maatschappe
lijk en  het gezinsleven te gaan bemoeien. Gecom
bineerd met enige onvrede in Brabant over de
slechte belangenbehartiging van de zuidelijke im
kers binnen de vereniging, waren deze ontwikkelin
gen aanleiding tot een afscheiding van de imkeror
ganisaties in Brabant en Limburg. Met name  werd
er een onderscheid gemaakt tussen de noordelijke
en zuidelijke imkers. Het verkrijgen van accijnsvrije
suiker was niet weggelegd voor de zuidelijke imkers.

Historie Bijenhoudersvereniging
Asten (deel 2)
door Fried van de Ven
 Ondanks dat er tot op dit moment geen officieel
document is gevonden van de oprichting van de Bij
enbond in Asten, mag wel geconcludeerd worden dat
de oprichting van onze vereniging in ieder geval vóór
1921 is geschied. Het oprichtingsjaar 1921 ( waar nu
van uit wordt gegaan ) van St. Ambrosius Asten hangt
wellicht samen met de oprichting van de "Bijenhou
ders Vereniging van de N.C.B." in februari 1921.

Deze onvrede bij de bijenhouders in het zuiden was
de aanleiding tot de oprichting van een eigen Bijen
houdersvereniging.
Een imkervereniging paste n.l. uitstekend binnen de
NCB. De meeste imkers behoorden immers tot de
boerenstand. In februari 1921 werd door een twin
tigtal afdelingen besloten een Rooms Katholieke
vereniging van imkers op te richten Op 21 december
1921 werden de Statuten van de “Bijenhoudersbond
van den N.C.B.” officieel vastgesteld. Deken F.A.
van Baars werd tot voorzitter gekozen.
Deken F.H.B. van Baars werd geboren in Deurne
in 1859 . Zijn vader was schoolmeester . In 1922
werd hij benoemd tot deken van het Dekenaat
Geldrop. Zijn liefhebberij was het houden van bijen
en hij was zeer begaan met de Brabantse imkers.

  ** de Heer F van Baars bij zijn 40 jarig priester
feest.**
 
 
Op 12 oktober 1921 werd de definitieve oprichtings
vergadering gehouden.
Op deze vergadering traden 20 afdelingen toe,
waaronder uit de Peel o.a Gemert, Milheeze, Heeze
en Liessel. Wat opvalt is dat de Astense Bijenhou
ders vereniging St. Ambrosius niet werd vernoemd
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en het onwaarschijnlijk is dat de Astense Bijenhou
ders vereniging  in 1921 is toegetreden bij de Bijen
houdersbond van de N.C.B.
In deze oprichtingsvergadering werd ook het voor
lopig bestuur gevormd en werd de heer Jacob van

Helden uit Liessel benoemd als voorzitter.

** benoeming Jacob van Helden
 
 
Einde 1922 telde de bond 29 afdelingen en wordt
Asten wel vernoemd als afdeling van de Bijenhou
dersbond van de N.C.B.

** 12 maart 1926 werd in de Zuid-Willemsvaart de
bijenstand in Asten vermeld**
 
In de algemene vergadering van de Bijenhouders
bond van de N.C.B. gehouden In Boxtel  op 4 juni
1923 werd  Asten samen met de afdeling Aalst en
Berlicum verzocht om de kascontrole voor het
verenigingsjaar 1924 te verzorgen.
In 1923 trad ook Deurne toe als afdeling van de
Bijenhoudersbond van de N.C.B.
Op 5 december 1922 verscheen  in het blad “De
Grondwet” de introductie van het 1e nummer van
het “St. Ambrosius-Maandblad” van den Bijen
houdersbond  van den Noord-Brabantschen Chris
telijke Boerenbond.

 

** De aankondiging van het 1e nummer van het St.
Ambrosius Maandblad in "De Grondwet"op 5 de
cember 1922**
 
Behoudens de bijenhouders in Brabant verenigden
de bijenhouders in Limburg zich ook en kwam ook
daar in 1922 een nieuwe imkersbond de L.L.T.B. –
De Limburgse Land-en Tuinbouwbond-.
 
Een nieuwe vereniging
Ook werd er in 1925  op grond van bezwaren tegen
het suikerbeleid van de VBBN een nieuwe vereni
ging opgericht nl.: “ De Nederlandse Imkersbond”
In het weekblad van de NCB werd nog eens duide
lijk gewezen op het nut van het bestaan  van de
Bijenbond van de N.C.B. In het weekblad werd ook
gewaarschuwd  dat er circulaires rondgingen van
een nieuw op te richten bijenhoudersbond nl. “De
Nederlanse Imkersbond”. In het weekblad werd
duidelijk gemaakt dat de imkers in de Bisdommen
’s Hertogenbosch en Breda zich moesten organise
ren bij de Bond, die voor hun belangen in het leven
was geroepen. Namelijk;  De Bijenbond van de   
N.C.B. en niet  De Nederlandse Imkersbond.
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** Het bewuste artikel in het Weekblad N.C.B. van
9 november 1924**

 
**In het artikel uit 1928 werd nog eens het gunstige
effect van vrijdom van
suikeraccijns voor de bijenhouders aangegeven**
 
Werving nieuwe leden
Voor leden van de R.K.J.B. (Rooms Katholieke
Jonge Boerenstand” werd voor beginnende imkers
in het imkersvak zelfs een subsidie gegeven van       
f 2,50 voor de aankoop van een opzetter.
Ook werden er wintercursussen gegeven.  Het
schoolgeld bedroeg f 2,50 per leerling en bij meer

dere kinderen uit één gezin was het schoolgeld f 1,25.
Bekende bijenteeltonderwijzers in Asten waren dhr.
Van Gijsel en de heer G Remery
De bond betaalde hier dan de helft van. Ook nu nog
worden er in onze vereniging cursussen gegeven aan
nieuwe imkers door de enthousiaste nestor van de 
vereniging : A. Leenders.
Ook werden deze cursisten van St. Ambrosisus 
gestimuleerd om naar de Imkerdag in Boxtel te gaan
op 15 april 1925. De Astense  leden van de vereni
ging konden met reductie reizen naar deze imkerdag
in Boxtel. Wanneer men met groepjes van 10 per
sonen reisde waren de kosten f 1,47 per persoon met
de trein van het station van Deurne naar het station
van Boxtel heen en terug.
** Op 7 september 1922 werd er “reclame”gemaakt

in De Zuid Willemsvaart voor het werven van nieuwe
imkers**
Onderstaand een artikel van de jaarvergadering

Wordt vervolgd
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Oud Goud
door: Jac. Jöris.
 
Tijdens het transcriberen van archieven, komen we
vaak testamenten tegen. Hierbij hoe een testament
werd opgesteld, daterend  van 1 mei 1682 in Some
ren. Ik heb de schrijfstijl gelaten zoals het toen was.
 
              In nomine domine amen.
Bij den inhouden van desen tegenwoordige open
baere instrumente van testament. Sij condt ende
kennelijcken een iegelijck. Dat op heden den iersten
may 1682 voor ons schepenen, ende Dirck van
Bussel, president alhier, in absentie secretaris in
Lierop, sijn gecompareert. Aerdt Jansen van den
Berckven ende Jenneken Thomas sijne wettige
huysvrouwe. Den voornoemden Aerdt Jansen, ge
sont naer den lichaeme, ende de voorsc. Jenneken
sieckelijck sijnde. Haer memorie ende verstant
nochtans in alles wel machtich ende gebruyckende,
gelijck ons schepenen ’t selve claerlijck was blijcken
de. Die welcke testateuren overdenckende de
broesheyt der menselijcke natuere. Ende datter niet
seckerder en is als doot, ende niet onseckerder als
de ure der selver. Willende alsoo van deser werelt
nyet scheyden sonder ierst ende voor all van henne
tijdelijcke goederen, hen bij Godt almachtich op
deser aerden verleent, te disponeeren. Hebben ge
wilt ende geordonneert, dit hen testament, leste
ende uutersten wille. Willende ende wel uuterlijck
begeerende, dat ’t selve naer henne doot ende afli
vicheyt achtervolcht worden, ’t sij bij forme van
testamente, codicille, donatie onder den levende oft
ter saecke van de doot. Soo ’t selve alderbest sal
connen oft moegen subsisteeren. Nyet tegenstaede
alle solemniteyten van recht, slants oft costuymen
gelegen, hier inne niet en waeren geobserveert, die
welcke sij testatueren voor soo veel in hen is, bij
desen sijn derogeerende, doot ende teniet doende,
revoceerende mede doot ende teniet doende alle
voorgaende testamenten, maeckselen oft codicillen,
die sij testateuren voor desen eenichsints mochten
hebben gemaeckt.
Bevelende sij testateuren henne sielen, soo wanneer
die uut hennen sterffelijcken lichaemen sal moeten
scheyden, in handen van Godt almachtich, hennen
schepper ende verlosser. Ende henne doode lichae
men een christelijcke begraeffenisse. Comende
alsoo tot dispositie van hennen tijdelijcke goederen.
Verclaert de testatrice voor desen noch eens ge
trouwt te sijn geweest met Frans Goordts van den

Eijnde, sonder kynt oft kynderen bij malkanderen
te hebben verweckt. Sonder dat oock apparente is,
dat sij testateuren eenige kynderen bij malkanderen
sullen verwecken, oversulckx maecken sij testateu
ren d’een den anderen. Te weeten den iersten
aflivigen, den langstlevenden alle het gereet inden
sterfhuyse sal worden bevonden, midtsgaders die
tochte van alle erffelijcke ende erffhaeffelijcke
goederen, van wat seyde deselve mochten gecomen
wesen. Willende sij testateuren dat allen erffelijcke
ende erffhaeffelijcke goederen, naer doot van den
langstlevende, sullen gedeylt worden in vier parten.
Waervan een part sal hebben Luijtken Joosten van
den Eijnde, huysvrouwe van Jan Aerdts. Een part
Cathalijn Joosten van den Eijnde, huysvrouwe van
Jan Dirckx van Morsel. Een part Frans Joosten van
den Eijnde. Een part de kynderen van Maria Joos
ten van den Eijnde, gewesene huysvrouwe van
Huybert Verberne. Een part deselve alsoo naer doot
van den lancxtlevende erffgenaemen institueerende
soo nochtans dat altijt de doode handt mette leven
de sal deylen, Ende maecken sij testateuren aen
Heylken van den Berckven, de maecht, twentich
gulden eens, voor haeren trouwen dienst. Dit ver
claeren sij testateuren te wesen hennen testamente,
lesten ende uutersten wille. Willende dat den selven
naer henne doot puntuelijck sal worden achter
volcht, ex herendeerende allen ende een iegelijcke,
met dit hen testament, nyet te vreden sijnde met
eenen ouden groote ofte de weerde daer voor. Aldus
getesteert ten daeghe maende ende jaere als boven,
ter presentie van Jan van den Boemen ende Peter
Gijsberts, schepenen in Lierop, die dese neffens die
testateuren ende mij Dirck van Bussel, in absentie
secretaris, hebben onderteeckent. Jan Jansen van
den Boomen.
Dit iest X Merck van Aerdt van den Berckven tes
tateur.
Dit iest X Merck van Jenneken Thomas tetatrice.
Dit iest X Merck van Peter Gijsberts schepen.
D. v. Bussel schepen, in abs. Secretaris.
                Extensit.
Jan van den Boemen
 
Archief Someren. nr. 13082 R. 130 Blz. 124
 

Foto Omslag: "Park Het Loove
in Someren"  door Maria van
Neerven
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Brandweer Someren 25 jaar (9)
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.

Geld moet rollen
 
Hoe fanatiek zijn vrijwillige brandweermensen als
zij een oproep krijgen voor brand of een hulpverle
ning? Ze vliegen als een speer uit de boog om aan
de slag te kunnen gaan. Soms wordt wel eens ge
dacht dat deze mensen helemaal gek worden bij een
melding. Nou, gek worden ze niet maar het gezegde
‘ze gaan als de brandweer’ spreekt boekdelen. Zo
hebben we in de jaren dat ik de brandweer ken, het
nodige meegemaakt bij de uitruk. Toen ik een jaar
of tien oud was en met mijn fiets alleen door het
dorp mocht rijden, ging ik als het even kon naar de
brandweerkazerne als de sirene was gegaan. In de
kazerne stond op een schoolbord geschreven waar
het brandadres was. Dan snel naar huis om te ver
tellen waar vader naartoe was uitgerukt.
 
Een keer ging de sirene en sprintte ik op mijn fiets
naar de kazerne. In de Postelstraat hield slager Joep
mij aan. Hij had geen vervoer en sprong achter op
mijn fiets. ‘Rijden jongen ik moet naar de kazerne
er is brand’. Ik trapte al wat de heer geven kon om
hem naar de kazerne te brengen. Zo, die was er nog
net op tijd. Toen ik ’s avonds mijn vader sprak en
hem vertelde wat ik had gedaan, vertelde hij dat ik
nog geluk had gehad. Een tijd daarvoor was er
blijkbaar een klant bij VDV (Van der Vleuten) ge
weest die zijn fiets tegen de gevel had geparkeerd.
Toen de sirene ging, liep Han van der Vleuten zijn
winkel uit en omdat zijn auto niet thuis was pakte
hij de fiets van een klant en reed hierop weg. De
klant riep daarop: ‘blijf hier, dit is mijn fiets’. Han
riep over zijn schouder terug naar de klant: ‘Er is
brand en wel bij jullie’. Han dacht blijkbaar dat hij
de fiets dan wel mocht lenen. Dat de klant de
boodschap minder leuk vond, dat had hij echter niet
in de gaten. ‘Kijk? zei vader, dit had jou ook kunnen
gebeuren. De slager had jouw fiets mee kunnen
nemen, en dan?’

We konden het niet laten om toch steeds weer naar
de kazerne te fietsen als de sirene weer was gegaan.
Mijn neef Pieter die naast ons woonde, fietste ook
vaak mee. Op een zaterdagmiddag ging weer de
sirene. Vader en ome Jan waren al vertrokken met
de auto. Voordat ze wegreden werd eerst nog een
vol pakje sigaretten uit de kast genomen. Het was
in die tijd bij de brandweer de gewoonte om in het
brandweervoertuig te bekomen van de eerste in
spanning en er een sigaretje op te steken. Soms
moest onderweg in het voertuig al geventileerd
worden omdat de lucht snel vol met sigarettenrook
hing.
Ook wij gingen met de fiets snel naar de kazerne.
Hier aangekomen bleek dat de voertuigen al ver
trokken waren. Op het schoolbord stond: bosbrand
De Pan Someren-Heide. Toen we uit de kazerne
kwamen en onze fiets opzochten, zag ik op de grond
een gulden liggen. ‘Hé, hier ligt er nog een,’ zei
Pieter, ‘en nog een.’ ‘Verrek hier ligt nog meer.’ Zelfs
briefjes van vijf en tien gulden lagen verspreid over
het parkeerterrein van de brandweerkazerne. In no
time haalden we zo’n honderd gulden op aan
kleingeld. Wij alles in de kazerne goed verstoppen
en gewacht tot de brandweermannen terug kwamen
van de brand. De hele middag ging voorbij totdat
tegen de avond het eerste voertuig terugkeerde. Wat
bleek nu, Cees die een supermarkt had, bracht op
zaterdag altijd de boodschappen rond bij de mensen
thuis. In de zakken van zijn stofjas zat dan kleingeld
om bij de mensen het statiegeld af te kunnen reke
nen. Terwijl hij aan de kazerne uit de auto stapte,
trok hij zijn stofjas uit waarbij de inhoud uit zijn
jaszak viel. Al het geld kwam op het terrein terecht
terwijl hij er zelf niks van merkte. Hij was blij dat
wij het geld hadden gevonden en op een veilige
plaats in de brandweerkazerne hadden opgeborgen.
‘Zo zie je maar weer,’ zei Cees, ‘geld moet rollen.’
Voor de moeite mochten wij in zijn winkel iets uit
komen zoeken. Wij gingen apetrots naar huis omdat
we de brandweer hadden geholpen.
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oprichting voor te bereiden. De groep bestond uit
Piet van de Zanden (referendaris bij de firma
Schriks en redacteur van het Peelbelang), Henk
Krutwagen (ambtenaar in de gemeente Someren),
Paul van Mook (huisarts in Asten), Judith Bos, Jette
Huizinga- van den Bosch, André Lehr (bezield om
een klokkenmuseum te stichten), Ad Smulders
(rijksambtenaar), Antoon van Asten (schoolmees
ter in Asten) Martien van Kuijk (dierenarts in So
meren), Frans Goosen, Frank Hoes en waarschijn
lijk ook Janus van Heugten  (architect) en Kees
Gerritsen. De ontwerpstatuten en het huishoudelijk
reglement waren als snel klaar n.l. op 25-08-1972.
Al snel werden ook anderen gezocht om actief mee
te denken en te werken, zoals het echtpaar Joop en
Laura Piek-Pieck, Gerard Strijbosch en Harrie van
Asten uit Someren.
 
Om belangstelling te kweken begon het Peelbelang
met een prachtig artikel op 25 augustus 1972:
“Heemkunde geen duffe boel”. Het artikel eindigt
met: “Het bovenstaande is maar een summiere
aanduiding van de mogelijkheden. Men zal begre
pen hebben dat heemkunde voor heel veel mensen
een boeiende hobby kan zijn, misschien zelfs een
wetenschap kan worden. Daarom zullen in Some
ren en Asten stellig velen geïnteresseerd zijn in de
(her)oprichting van een heemkundekring. De vol
gende week zullen wij over pogingen daartoe iets
vertellen”.
 
Piet van der Zanden
Dit artikel werd geschreven door Piet van der
Zanden, oud hoofdredacteur van het Peelbelang.
Piet van de Zanden (een duizendpoot) nam op die
datum ook afscheid als redacteur van Peelbelang.
Hij was een groot voorstander om één heemkunde
kring Asten-Someren op te richten. Hij was degene,
die na de oorlog de samenvoeging van de twee
weekbladen uit Asten en Someren regelde en zo
ontstond het Peelbelang: het weekblad voor Asten,
Someren, Lierop en omstreken. Hij was een vurig
propagandist en liefhebber op het gebied van kunst,
zang, toneel en geschiedenis. Zelf ambieerde hij geen
bestuurlijke taken in de heemkundekring.
 
Een week later kwam er een artikel: “Naar een
heemkundekring Asten-Someren”, waarin mensen
zich op konden geven bij een twaalftal mensen uit
Someren en een zelfde aantal uit Asten. Het artikel
eindigt met de woorden: “Het wordt straks geen
duffe boel”.

De ontstaansgeschiedenis van
heemkundekring “De Vonder”
Asten-Someren. (deel 1)
‘In vogelvlucht door de eerste 40 jaren van De Vonder’
door Cees Verhagen
 
In Brabant waren na de tweede wereldoorlog enke
le voortrekkers die groot voorstander waren van
heemkundekringen. Someren en Asten hadden al in
de eerste helft van 1941 een heemkundekring. In
Someren opgericht door meester Eijsbouts (wan
neer is niet bekend), die ook een heemkamer op de
zolder van het gemeentehuis in Someren had inge
richt. Veel kringen zijn door de Duitse bezetter en
zijn regelgeving (Kulturkammer) ten ondergegaan.
Na de oorlog kreeg meester Eijsbouts het verzoek
om in Someren de heemkring weer nieuw leven in
te blazen, maar dat zag hij niet zitten. In 1951 was
er weer een poging om de heemkundekring her op
te richten, maar ook die mislukte. Elders in Brabant
lukte dat wel, mede door grote inzet van enkele
bekende voortrekkers. Enkele namen uit die tijd
zijn: Pastoor Willem Binck, pater Harrie Beex en
Gerrit Beex, pater Wiro Heester, pater Dagobert
Gooren, W. Knippenberg, Hein Mandos, en Arjan
Kakebeeke. Zij stimuleerden o.a. het oprichten van
heemkundekringen, gaven adviezen en verzorgden
lezingen.
 
In het voorjaar 1972 namen Ad Smulders en Gerrit
Snoek, die beiden lid waren van de heemkundekring
“de Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten”,
Martien van Kuijk mee naar een lezing van pater
Dagobert Gooren in Heeze. Na afloop, waar An
toon van Asten (uit Asten) ook bij was, zeiden ze
tegen elkaar, dat moet in Someren en Asten toch
ook mogelijk zijn. Er werd door hen contact gezocht
met enkele anderen uit Asten en Someren, waaron
der twee sleutelfiguren Piet van der Zanden en Henk
Krutwagen. Zo ontstond er een initiatiefcomité om
een heemkundekring op te starten.
 
Op een vergadering in februari 1972 in de Hoyse
Hoeve kwamen enkele mensen bij elkaar om de
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Weer een week later een volgend artikel met de kop:
“Belangstelling voor Heemkundekring”. Tevens
werd weer opgeroepen om zich aan te melden.
Op 13 oktober 1972 kon het comité melden dat de
oprichting bijna een feit was en de oprichtingsver
gadering op 24 oktober 1972 plaats zou vinden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 27 oktober kon de krant trots melden dat de
“Heemkundekring Asten-Someren” een feit was.
Tijdens deze oprichtingsvergadering van 24 okto
ber 1972 in de kleine zaal van het gemeenschapshuis
te Asten nam Ad Smulders het woord en heette ie
dereen welkom. Zestig personen hadden zich van te
voren als lid aangemeld (tijdens de pauze meldden
zich nog meer leden aan). Die avond waren twee
sprekers uitgenodigd: de heer Mandos, voorzitter
van het Brabants Heem, die de structuur van de
kringen en het Brabants Heem kwam uitleggen en
de heer Kakebeeke. Hij vertelde aan de hand van
dia’s een en ander over de pré-historie van deze
streek. Na deze interessante avond dankte de heer
Van Kuijk, voorzitter van het oprichtingscomité,
iedereen voor zijn medewerking.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste jaarvergadering zou gehouden worden op
18 december en dan zou het definitieve bestuur
worden gekozen. Op die vergadering werd medege
deeld dat het oprichtingscomité zich had opgeheven
en dat enkele leden hiervan zich geen kandidaat

zouden stellen, maar wel als een soort wijze mannen
het bestuur met raad en daad terzijde zouden staan.
Jette Huizinga-van den Bosch, Frans Goossen,
Martien van Kuijk, Ad Smulders, Harrie van Asten
en Janus van Heugten uit Someren en Frank Hoes,
André Lehr, Piet van Mook, Pierre Schriks en
Antoon van Asten uit Asten stelden zich kandidaat
voor het bestuur. Er werd gestart met vier werk
groepen waar de leden zich voor konden opgeven.
Tevens werd vermeld dat het ledenaantal al gestegen
was tot 85. Pater Dominicus de Jong kwam uitleg
geven over zijn nieuwe boek “Momenten uit drie
eeuwen Kluishistorie”.
De eerste voorzitter werd mevrouw Jette Huizinga-
van den Bosch. Penningmeester werd Frans Goos
sen en secretaris werd Frank Hoes, die al snel in
1973 ophield en het secretariaat werd door Frans
Goossen overgenomen. Hij liet, net zoals hij dat bij
Philips gewend was, het werk door Mieke Sonne
mans-Biemans doen. Jette Huizinga werd als
voorzitter gekozen, omdat zij pas in Someren
woonde en neutraal was ten opzichte van beide
gemeenten en daarom voor iedereen acceptabel
was.
Dat dit ook enige nadelen had blijkt uit de volgen
de anekdote: Voor een expositie was het nodig dat
zij contact zocht met de heer Eijsbouts. Wanneer er
binnen de vereniging over Eijsbouts (van het klok
kenmuseum) werd gesproken ging zij er vanuit dat
het de heer Eijsbouts moest zijn van de klokkengie
terij. Zij maakte een afspraak met hem en werd
vriendelijk ontvangen en te woord gestaan en op de
cruciale vraag of hij mee wilde doen ontstond de
verwarring. Zij was namelijk bij de verkeerde Eijs
bouts in Asten. Zij had contact moeten zoeken met
meester Eijsbouts, die toen ook in Asten woonde en
niet met Eijsbouts van de klokkengieterij. Het is
allemaal toch goed gekomen.
 
Hun eerste werk was om de vier werkgroepen: in
ventarisatie, archeologie, historie van de Peel (in
samenwerking met het IVN) en genealogie/oud
schrift tot een succes te maken.
Wat later, op een vergadering van de heemkunde
kring op 27- 2- 1973 bestond het bestuur uit: voor
zitter Jette Huizinga-van den Bosch, Antoon van
Asten, André Lehr, Ad Smulders, Frans Goossen,
Janus van Heugten, Pierre Schriks, Joop Piek,
Martien van Kuijk, Harrie van Asten en Paul van
Mook.
Om de kas te spekken werd tijdens de Brabantse
dag in Heeze geld in gezameld.
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De molenaar was Piet Meulendijks.
De toestand van de molen in de jaren-70 was slecht
en moest nu wéér gered worden. In een raadsverga
dering van november 1972 werd geconstateerd dat
de molen een gevaar was voor de omgeving en dat
het nodige herstel minstens 10.000 gulden zou
kosten en dat voorlopig de subsidie voor restauratie
zou uitblijven. Wethouder Giebels wilde geen geld
uitgeven aan andermans eigendom, “Liever afbre
ken!” was zijn opmerking. Hij kreeg steun van
Van Deursen en Vermeulen. Lammers zei het ten
zeerste te betreuren als dit monument voor Someren
verloren zou gaan. De voorzitter zei dat er onder
handelingen waren om de molen te kopen, dus even
afwachten.
Het was dan ook een goede beslissing van de raad
om de molen in 1973 (raadsbesluit 30 augustus
 1973) aan te kopen. Al eerder was aan de heemkun
dekring Asten-Someren gevraagd (27-2-1973):
“Wat doen we met de molen en waar moet hij komen
staan?”
In het voorjaar van 1973 werd het molencomité
opgericht tot behoud van de standaardmolen
Sluis 11. Hierin zaten Pierre Corstjens (Rabobank
en voorzitter), Laura Piek-Pieck, Harrie Buenen,
Joep Coppens, Piet van Dongen (gemeente) Mar
tien van Kuijk, Frank Hoes, Bonneventura Slaats,
en Ad Smulders. Zij gingen strijden voor behoud en
verplaatsing van de standaardmolen van Sluis 11.
Antoon van Asten schreef een boekje over de molen
om bekendheid te geven aan deze unieke molen.
Toen waren er nog maar 40 standaardmolens in
Nederland. Tevens hoopte hij dat hierdoor vol
doende gelden beschikbaar kwamen om de molen
te restaureren. Het comité haalde 5559,30 gulden
op.
Pas op 7 februari 1981 werd dit geld overgemaakt
naar de gemeente met de opmerking; “Het heeft in
de bedoeling gelegen van ons Comité dit bedrag bij
gelegenheid van de officiële opening van de molen
aan het gemeentebestuur te overhandigen. Aange
zien ons comité, zeer tot spijt, inmiddels is duidelijk
geworden dat deze officiële opening hoogstwaar
schijnlijk nimmer zal plaatsvinden, is in onze ver
gadering van vrijdag jl. unaniem besloten tot deze
prozaïsche overmaking over te gaan”. Het comité
bestond toen uit: Burgemeester Roels, dhr. Corst
jens, mevr. Piek-Pieck, mevr. Huizinga van den
Bosch, dhr. Coppens, dhr. van Dongen en dhr.
Smulders.
 
wordt vervolgd

Er werd hard gewerkt aan enkele grote klussen:
 
Museum Asten
 
Dezelfde tijd speelde de wens tot het oprichten van
een museum in Asten om de collecties van Jan
Vriends (natuurhistorie) en die van André Lehr (de
klokken) onder te brengen. André had in 1969 al
een deel van zijn collectie op de zolder van het ge
meentehuis uitgestald. De vraag aan de gemeente:
“Hebben jullie voor ons ergens een oude boerderij
of zoiets om onze droom te verwezenlijken?”, werd
uiteindelijk gehonoreerd. Enkele mensen uit de
heemkundekring, zoals Pierre Schriks, Janus van
Heugten, André Lehr en Piet van de Zanden stort
ten zich volledig op deze klus en zoals we weten met
succes. Er werden twee besturen geïnstalleerd voor
één gezamenlijk gebouw. Later bleek dat dit be
stuurlijk niet zo’n goede keus was.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Molen
 
Een andere grote klus was de verplaatsing en res
tauratie van de standaardmolen van Sluis 11. In die
periode was Hendricus Roels burgemeester van
Someren (1968-1991). Hij wilde af van de controle
van de overheid op zijn gemeente Someren (artikel
12 gemeente) en wilde daarom bedrijven naar So
meren halen. Deze bedrijven konden zich vestigen
op het al bestaande bedrijventerrein bij Sluis 11. De
bouwvallige standaardmolen moest dan wel weg of
verplaatst worden. De eigenaar NV Koudijs, eige
naar van de molen, had al in 1953 verzocht om de
molen te slopen, maar gelukkig weigerde de Some
rense raad dat. In 1954 werd deze molen gerestau
reerd en op 25 juni 1954 weer in gebruik genomen.
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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

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

H. Wijnen, Dorpstraat 22, 5711 GP Someren


