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Handtekening: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 
Missie van De Vonder

Heemkundekring De Vonder stelt zich ten doel het cultuurhistorisch erfgoed en de kennis daarover van
de dorpen Asten en Someren, inclusief de kerkdorpen, te behouden, over te dragen en toegankelijk te
maken voor alle geïnteresseerden. Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die
in het verleden een bijdrage hebben geleverd aan onze leef-, woon- en werkomgeving. We geven handen
en voeten aan onze missie door mensen die belangstelling hebben voor één of meer facetten van het
cultuurhistorisch erfgoed met elkaar in contact te brengen en deze contacten, indien nodig, te faciliteren.
 

Waar leidt dit toe?
* het organiseren van lezingen en excursies
* het organiseren van dorpswandelingen
* het initie ren van cursussen
* een heemkundige bibliotheek
* werk- en studiegroepen
* het verzamelen van heemkundige foto's, films en documenten
* het beheer van de gebouwen Heemhuis, Heemkamer en Archeologiehuis
* rondleidingen van leerlingen van basisscholen door onze gebouwen
* archeologisch en historisch onderzoek
* periodiek De Vonder
* inzet voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten
 

Lid worden?
De vereniging biedt u volop de mogelijkheid om uw hobby uit te oefenen, al dan niet in groepsverband.
Op onze website kunt u zien welke werkgroepen actief zijn binnen onze vereniging. De Vonder wil ook
in toenemende mate gesprekspartner zijn bij alle discussies waar het beleid met betrekking tot cultuur en
historie van de gemeensten Asten en Someren aan de orde is. Daarvoor is invloed nodig en invloed
ontstaat door getallen. Hoe meer leden de Vonder heeft, hoe sterker onze stem kan doorklinken. Het
lidmaatschap kost 30 euro per jaar en geldt voor alle leden van het gezin. Het abonnement op ons vere
nigingsblad De Vonder is daarbij inbegrepen. Woont u buiten de gemeenten Asten of Someren, dan
vragen wij u 10 euro extra voor de verzendkosten.
 

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende geeft zich op als lid van De Vonder.
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DE VONDER
4 Bedevaarten in Brabant

5 Klokkenvordering in de oorlog

6 Ledenvergadering en Kasteel

7 Landbouw op de zandgronden

8 Filmavond Asten

8 Prinsdom Luik

9 Contactavond

10 Ledenvergadering Eeuwselse Loop

11 Immaterieel erfgoed in Brabant

12 Vroedvrouwen, vondelingen...

13 Kleine excursie Geldrop

14 De Brabantse IJzeren Eeuw

15 Grote excursie Luik

VOORZITTER:
Jan van de Rijdt
 
SECRETARIS:
Martien Verdonschot
 
PENNINGMEESTER:
Hans van Strijp
 
REDACTIE:
Theo Knoops
 

Voorwoord
Voor u ligt het programmaboekje van ledenbijeenkom
sten, filmavonden, lezingen en excursies voor het jaar
2018-2019.

Om te beginnen zijn er de ledenbijeenkomsten.
* Ledenvergadering met geschiedenis kasteel Asten
* Contactavondover mannen en vrouwen
* Ledenvergadering met Vondsten Eeuwselse Loop

Na een jaar afwezigheid zijn er weer filmavonden.
* Filmavond Marietje Kooistra en Martien Klaus
* Filmavond over Asten en het Patersklooster

Bij de lezingen volop aandacht voor Brabants verleden.
* Lezing Bedevaartplaatsen in Brabant
* Lezing Klokkenvorderingen in Brabant tijdens WO II
* Lezing Landbouw op de Brabantse zandgronden
* Lezing Prinsdom Luik en het graafschap Loon
* Lezing Immaterieel erfgoed in Brabant
* Lezing Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes
* Lezing De Brabantse IJzeren Eeuw

En dan zijn er nog de beide excursies.
* Kleine excursie Weverijmuseum Geldrop
* Grote excursie naar de stad Luik
 

Kom kijken, kom luisteren, ga mee en geniet er van.
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Bedevaarten in het zuiden
Om de meest uiteenlopende redenen gaan mensen
"op bedevaart". Een wandelvakantie naar Santiago
de Compostella of Assisi. Een fietstocht met de
parochie naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood in
Heiloo. Een groepsreis met vliegtuig of touringcar
naar Lourdes. Een bezoek aan de vele Mariakapel
len in Limburg. Een voettocht met jongeren die
onderweg gezelligheid met bezinning willen combi
neren. Een reis naar de oecumenische jongerenge
meenschap in Taizé. Of een gewone wandeling die
toevallig langs een kapel of kruis voert en je plotse
ling aan het denken zet. Of zelfs bidden...
Een bedevaart hoeft niets te maken te hebben met
het Rijke Roomsche leven van weleer. Een bede
vaart kan zijn ingegeven door verering van een
heiligdom of religieus einddoel. Maar het begin van
veel tochten is nieuwsgierigheid. Culturele of histo
rische belangstelling of sportieve dadendrang drij
ven mensen langs paden die al eeuwenlang door
pelgrims gegaan zijn. Buiten de standaardattribu
ten moeten ook een steen en een St. Jacobsschelp
worden meegenomen.
Sommige mensen ontmoeten zichzelf. "je komt je
zelf wel tegen" noemen wielrenners dat. Anderen
ontmoeten hun reisgenoten, in gesprekken, in stilte,
of zelfs in diensten en gebed. De Emmausgangers
(Lc.24) hadden onderweg wel een heel bijzondere
ontmoeting. Ook de ontmoeting met een toevallige
passant of een boer die langs de route woont, komt
al gauw in het teken te staan van "waarom loopt u
hier eigenlijk?". De natuur kan een onverwachte
indruk maken, zoals in het Zonnelied van Francis
cus van Assisi. Maar ook de eenvoud van een mooie
kerk, of de ontmoeting met bijzondere mensen
onderweg. U zult vast niet de enige zijn die, tot zijn
eigen verbazing, thuiskwam met de tekst: "het was
een ontmoeting met God".
In deze lezing nemen wij U mee vanaf de prehistorie
naar heilige plaatsen door de geschiedenis heen en
niet alleen vanuit de christelijke godsdiensten. Ook
is deze lezing niet bedoeld om uitputtend in de eu
regio alle bedevaartsplaatsen of wonderbare gene
zingen limitatief af te wikkelen. U krijgt een selectie

van soms onbekende  belangrijke plaatsen in de
euregio en vlak buiten onze provincie, waar devotie-
plaatsen en/of devotie-artikelen van bekend zijn.
Het totale aantal bedevaartplaatsen, die in Limburg
hebben bestaan of nog bestaan is 210, waarvan 55
mariaal van aard; in 1999 waren er nog 89 min of
meer “operationeel “. Wij zullen er binnen de Eu
regio 18 de revue laten passeren en in Brabant 2.
Zijdelingse vermeldingen zullen er zijn van Mun
stergeleen, Grevenbicht, Sittard  Susteren en Wit
tem.

Bedevaarten in de Euregio en Brabant
Spreker: Jos Engelen

Datum: woensdag 19 september 2018

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20:00 uur

Kosten € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Afbeelding: bedevaart Wittem

Jos Engelen
Even aan U voorstellen: Jos Engelen, * 26-3-43
Sittard, Lid van Maasketen Jan van Eyck, Vereni
ging Sittards Verleden, Dante Alighieri en Stichting
Pijpelogische Kring Nederland. Werkzaam geweest
als staf- en lijnfunctionaris in diverse functies bin
nen Detailhandel en Grootwinkelbedrijf binnen het
Bijenkorfconcern. Schreef boeken en artikelen over
de geschiedenis van de kleipijp en over de Zouaven
(ook Asten en Someren kenden Zouaven !) en gaf
daarover > 25 lezingen voor tal van verenigingen in
B- en N. Limburg. Sterke verwevenheid met de
geschiedenis van de Zouaven en de kleipijp in de
19e eeuw in W. Europa.
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Klokkenvordering tijdens de Tweede Wereldoorlog
Spreker: Willy van Vlerken

Datum: woensdag 24 oktober 2018

Plaats: Filmzaal Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20:00 uur

Kosten: € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Klokkenroof!
In het Astense museum draait al enige tijd de expo
sitie 'Klokkenroof! / Meisjes van Toen'. Deze ten
toonstelling gaat grotendeels over de klokkenvor
dering tijdens de oorlog in 1942 en 1943. De ingrij
pende operatie, die in de praktijk werd uitgevoerd
door een Nederlandse aannemer die met de Duitsers
heulde, zette veel kwaad bloed bij het volk. Dat
kwam ook omdat de mensen in diezelfde periode
persoonlijk steeds meer last kregen van Duits
staatsbanditisme. Ten tijde van de 'metaalvorde
ring' moesten de burgers allerlei consumentenwaren
en kostbaarheden inleveren. En alles werd volgens
vaste procedures naar Duitsland versleept; het was
overheidsdiefstal in optima forma. Dat de bezetter
ook nog zo nodig de klokken uit de kerktorens
moest halen om er oorlogstuig van te maken was
veel mensen te gortig; ze werden zelfs beroofd van
't klokgelui waarmee ze vertrouwd waren. Toch
leidde de klokkenroof niet tot een volksopstand.
Het protest bleef beperkt tot kleine protestacties en
hier en daar emotionele incidenten.

Willy van Vlerken
Hoe de Peel de Klokkenroof onderging weet nie
mand beter dan de Astense Mierlonaar Willy van
Vlerken. Geschoold tot fijnbankwerker, werkte
Willy ten tijde van conservator André Lehr dertien
jaar bij het Nationaal Beiaardmuseum in Asten. Hij
ontwikkelde zich tot een gepassioneerd klokkenlief
hebber- en verzamelaar en verzorgde vanuit zijn
toenmalig excursieatelier Januskop enkele jaren
lang toeristische wandelingen door Asten Klokken
dorp. Tegenwoordig is Van Vlerken een van de al
tijd enthousiaste rondleiders in Museum Klok &
Peel. De expositie Klokkenroof heeft hij aangegre
pen om zijn kennis over de klokkencultuur in
Peelland nog verder aan te scherpen.
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Ledenvergadering over de begroting van 2019 met aansluitend lezing
over Kasteel Asten
Sprekers: Jan van de Rijdt en Jan van der Heijden

Datum: dinsdag 27 november 2018

Plaats: Filmzaal Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20:00 uur

Toegang: alleen leden

Filmavond Marietje Kooistra en Martien Klaus
Spreker: Gerard Geboers

Datum: woensdag 12 december 2018

Plaats: Oranjerie Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20:00 uur

Kosten: € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Het leven van Marietje Kooistra-Kruijf
In de documentaire vertelt Marietje Kooistra-
Kruijf uit Someren hoe vrijwel haar hele leven in
het teken stond van de Tweede Wereldoorlog.
Nadat zij bij beschietingen in september 1944 le
vensgevaarlijk gewond was geraakt, werd zij aan
vankelijk opgenomen in een militair veldhospitaal
en daarna nog langdurig in het ziekenhuis in Gel
drop. Zij zou herstellen zij het met ernstige beper
kingen.

De families Klaus en Michiels
Granaatbeschietingen leidden op 22 september
1944 tot de bevrijding van Ommel maar ze ver
woestten ook het dorp en kostten tien kinderen van
de families Klaus en Michiels het leven. Moeder
Michiels zou die zware slag nooit meer te boven
komen, zij overleed enkele weken later. Drie nabe
staanden doen in de documentaire verslag van wat
hen toen overkomen is. Ook een buurvrouw en een
leeftijdgenootje van de getroffenen komen aan het
woord terwijl een dochter van de bakker spreekt
over de problemen rond de wederopbouw.

Begroting
Het eerste deel van de avond gaat over de vereni
gingsfinanciën, in het bijzonder over de begroting
voor het kalenderjaar 2019.

Een kasteel met een geschiedenis van 600 jaar
Het tweede deel van de avond gaat over de rijke
historie van het kasteel.
* Met de start door de heren van Cuijk en het goed
Ten Perre in het centrum van Asten in de buurt van
Anneke de Bruijn
* De bouw van het kasteel in Asten-Heusden met
de middeleeuwen
* De heksenvervolging in 1595 door Bernard van
Merode
* De Hollandse Gouden eeuw met de uit Amster
dam afkomstige kasteelheer Pieter Valkenier.
* L’histoire se répète: De opbouw en verval van het
kasteel door de eeuwen heen
* De gedeeltelijke opbouw in het midden jaren ’30
van de vorige eeuw
* Met een speciale aandacht voor de oorlogsperio

de waarbij het kasteel met fosforgranaten in brand
wordt geschoten.
In de jaren zeventig gingen de baron Clemens van
Hóvell tot Westerflier met zijn vrouw en kinderen
wonen op de gerestaureerde linker kasteelhoeve.
Na de dood van de baron in 1981 wilde de barones
se het graag verkopen aan de gemeente Asten, maar
die was niet geïnteresseerd. In 1984 werd het ver
kocht aan een collectief van vijf gezinnen dat zich
verenigd had onder de naam Stichting Wederop
bouw Kasteel Asten. Inmiddels is deze naam ver
anderd in Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten.
Tot slot de mogelijke aantasting van het huidige
kasteellandschap door de bouwplannen van drie
landhuizen, die het zicht op het kasteel kunnen
verstoren.

Jan van der Heijden
Jan van der Heijden is conservator van het Anna
Ceelen Huis, een bezoekerscentrum voor Kasteel
Asten en een documentatiecentrum voor de studie
van de hekserij.
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Landbouw op de Noord-Brabantse zandgronden
Spreker: Frans Aarts

Datum: woensdag 16 januari 2019

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20:00 uur

Kosten: € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Het boerenbedrijf in Peel en Kempen
Omstreeks 1800 zijn Peel en Kempen sterk verarmd.
Het gebied heeft tijdens de Tachtigjarige Oorlog als
slagveld gediend. Daarna volgde anderhalve eeuw
koloniale uitbuiting door de Republiek van de
Zeven Verenigde Nederlanden. Landbouw is de
belangrijkste bron van bestaan, maar de akkerbo
dem is schraal en er is te weinig grasland in de
beekdalen om het vee naar behoren te voeden.
Mogelijkheden om meststoffen of voer te kopen
hebben de boeren niet. Toch zorgen ze voor voedsel
voor het eigen gezin en verkopen ze graan, vee en
boter om ondermeer belasting te betalen. Ongeveer
40% van hun productie verlaat de streek. Een ver
baasde belastinginspecteur rapporteert aan Den
Haag “… dat een land dat zoo een enorme somme
aan de Staat opbrengt een importante bezitting is”.
Met deze producten verliest het gebied elk jaar
opnieuw wat van zijn schaarse bodemfosfaat, on
misbaar voor de groei van gewassen.
Tijdens de lezing wordt ingegaan op het leven en
werken van die boeren en wordt hun succes ver

klaard uit de effi
ciënte benutting van
mest en voer. Maar
ook wordt duidelijk
gemaakt dat ze on
mogelijk nog veel
langer door hadden
kunnen gaan met

hun manier van boeren, vanwege sluipende roof
bouw op hun natuurlijke omgeving. Die omgeving
zou zich tegen hen keren en het gebied onleefbaar
maken. De voor de landbouw zo belangrijke heide
velden zouden verder verschralen tot ze blijvend
veranderen in zandverstuivingen, die akkers en
dorpen verstikken. De komst van de Fransen maakt
een einde aan de koloniale uitbuiting. Investeringen
in (water)wegen, technologische vindingen en de
oprichting van aan- en verkoopcoöperaties brengen
ontwikkelingen op gang die de landbouw volledig
veranderen. Het tot dan toe van bodemvruchtbaar
heid beroofde gebied wordt nu zelf rover van bo
demvruchtbaarheid elders in de wereld, door de

import van grote hoeveelheden veevoer. Peel en
Kempen veranderen van een gebied met weinig vee
in een regio met de hoogste vee-dichtheid van Eu
ropa. De leefbaarheid komt daardoor opnieuw
onder druk te staan.

Frans Aarts
Frans Aarts (1951) groeide op in Deurne, op een
ontginningsboerderij. Als onderzoeker, verbonden
aan de Universiteit van Wageningen, werkte hoe
aan de vraag hoe boeren hun grond, vee, gewassen
en mest beter kunnen benutten, voor een beter in
komen en minder milieubelasting. Actuele land
bouwkundige kennis combineerde hij met histori
sche informatie. Dat leidde tot het boek ‘Boeren in
Peel en Kempen, omstreeks 1800”.
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Filmavond met oude films van Asten en Patersklooster Asten
Spreker: Theo Knoops

Datum: woensdag 20 februari 2019

Plaats: Oranjerie Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20:00 uur

Kosten: € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Prinsdom Luik in relatie tot het graafschap Loon
Spreker: Jan Vaes

Datum: dinsdag 12 maart 2019

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20:00 uur

Kosten: € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Zoals gebruikelijk vertonen we deze avond weer
oude films over Asten. Daarnaast is er dit jaar iets
nieuws. Het vertrek van de Paters Dehonianen uit
het Klooster Heilig Hart was de aanleiding voor
Geert en Jan van Horssen om een documentaire van
een half uur te maken over "110 jaar paters Heilig
Hart in Asten". Zie hoe het faillissement van
Bluijssen en het overlijden van burgemeester Fren
cken de voorwaarden creëerden voor de vestiging
van het klooster in Asten, hoe het klooster tot bloei
komt en hoe de kloostergemeenschap uiteindelijk
in moeilijkheden geraakt door het uitblijven van
roepingen.

Loon, nu Belgisch Limburg
Denk bij Loon deze keer niet aan Loon op Zand en
ook niet aan de Efteling, het Loon van deze avond
is het graafschap dat eeuwenlang heeft bestaan waar
nu Belgisch Limburg is.
Aan de hand van talrijke bronnen en vermakelijke
anekdotes reizen we met Jan Vaes naar het Lim
burgse verleden. Op basis van zijn recente boek
schetst hij de geschiedenis van het graafschap Loon
en het prinsbisdom Luik in Europees perspectief.
De politieke, sociaaleconomische, religieuze en
culturele ontwikkelingen komen toegankelijk aan
bod. Op die manier toont hij aan dat door de ligging
tussen én het contact met verschillende omliggende
culturen, de geschiedenis van Loon en Luik bijzon
der rijk zijn: Loon loont de moeite. Als voorberei
ding op onze grote excursie naar Luik op zaterdag
22 juni 2019 zal de spreker ons nader informeren
over de invloed van het Prinsbisdom Luik ook op
onze regio.

Jan Vaes
Jan Vaes is doctor in de oudheidkunde en kunstge
schiedenis en auteur van het boek ‘De Graven van
Loon’. Momenteel is hij gastprofessor geschiedenis
en cultuurgeschiedenis aan het UCLL. Hij is een
graag geziene spreker en een gewaardeerd (kunst)
historisch expert. Hij is bij uitstek een deskundige
van de geschiedenis van Luik en speciaal in de rela
tie met het graafschap Loon. Hierover heeft hij het
boek “De Graven van Loon” geschreven.
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Contactavond met voordracht De verschillen tussen mannen en
vrouwen
Spreker: Leon Pouls

Datum: vrijdag 22 maart 2019

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20:00 uur

Toegang: alleen leden en gratis

Vorig jaar werd onze contactavond op een luchtige
wijze ingevuld door Peer Welten en Piet Snijders
Zowel de quiz van Piet als het meezingen met Peer
was een groot succes.
Deze keer gaat Léon Pouls uit Stramproy ons be
zighouden met “de verschillen tussen mannen en
vrouwen”. Zijn optreden gaat over mensen. Hij
houdt met actuele onderwerpen op een interactieve
en humoristische manier, mensen een spiegel voor.
Hij confronteert zijn publiek op een speelse en
luchtige manier met de manier waarop wij onze
levens leiden. Dit levert opmerkelijke inzichten op
met als insteek een persoonlijke groei bij het pu
bliek.

Leer Someren beter kennen
Een wandeling o.l.v. een gids door het centrum van
Someren-Dorp, die langs het heden en verleden van
lokaties en gebouwen voert, brengt de geschiedenis
van Someren tot leven en laat u tevens in vogel
vlucht meegenieten van het cultureel-historisch
erfgoed. Het vertrekpunt van deze wandeling is
vanaf het VVV kantoor, nabij het Wilhelminaplein.
De dorpswandeling zal een hoog "och ja" en "tis nog
zeund" gehalte hebben.
 
Wist u dat b.v. de spreuk "Vermetel noch bevreesd",
in de steen boven de zij-ingang van het gemeentehuis
staat voor "Van Zummere en nie baang", een spreuk
met een interessante geschiedenis?
 
De gids zal u tijdens de wandeling nog meer inte
ressante wetenswaardigheden vertellen en waar
nodig vragen beantwoorden.

Enige opmerkingen van deelnemers.
"Het was een bijzondere ervaring om eens met het
oude Someren kennis te maken. Mijn collega's
hebben, ondanks dat ze niet uit Someren kwamen,
genoten van deze wandeling."
"Erg interessant om op een leuke manier wat meer
over ons eigen dorp te leren Enthousiaste gids, die
met de nodige humor de geschiedenisverhalen wist
te vertellen."
"Als de gids iets vertelde, en er werd in de groep iets
opgemerkt/gevraagd, reageerde de gids er direct op.
Er werd op een gezellige manier iets verteld."

Is dat wat voor U?
Voor een dorpswandeling moet men contact opne
men met de VVV in Someren.
VVV Someren - Stichting Someren Natuurlijk
De Meer 21a, Someren
Telefoon: 0493-496888
E-mail: vvv-someren@chello.nl
De dorpswandelingen worden mede georganiseerd
door Heemkundekring De Vonder Asten-Someren.
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Ledenvergadering en lezing Vondsten Eeuwselse Loop
Spreker: Gerard Geboers

Datum: dinsdag 02 april 2019

Plaats: Filmzaal Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20:00 uur

Toegang: Alleen voor leden van De Vonder, de toegang is gratis

Voor de pauze...
...vindt de reguliere ledenvergadering plaats met
onder andere een uitvoerige terugblik op 2018, een
overzicht van de lopende zaken en het financieel
jaarverslag met het overzicht van inkomsten en
uitgaven over 2018. De notulen van de vorige ver
gadering en de agenda van deze krijgt u te zijner tijd
toegestuurd.

Na de pauze...
...komt Gerard Geboers een en ander vertellen over
de vondsten uit de bedding van de Eeuwselse Loop.
Nationaal Park De Groote Peel is een hoogveenres
tant van 1345 hectare op de grens van Noord-Bra
bant en Limburg. Het is in Nederland van hoge
waarde door de relatief grote restanten herstellend
hoogveen (912 hectare) die er nog aanwezig zijn.
Daarnaast is het gebied waardevol vanwege het
areaal droge heide (14 hectare). Voor het goed
functioneren van het natuurgebied en het behalen
van de Natura 2000 doelstellingen staan er echter
een aantal knelpunten in de weg. De verdroging en
het sterk fluctuerende waterpeil vormen belangrijke
knelpunten voor het zich herstellende hoogveen. In
2015 is men maatregelen gaan nemen om het
grondwater op een hoger en stabiel peil te brengen.

Daarvoor is nogal wat graafwerk verricht. Aan de
Meijelseweg en aan de Ospelerweg zijn ter hoogte
van de Peel de graafmachines aan het werk te zien
geweest.
Met bijzondere belangstelling heeft Gerard Ge
boers de opgravingen bij de Meijelseweg gevolgd.
Deze omgeving heeft zware oorlogshandelingen
met tanks te verduren gehad aan het eind van de
oorlog. De verwachting was dat er bij de graafwerk
zaamheden oorlogsvoorwerpen naar boven zouden
komen. Dat bleek inderdaad het geval te zijn en de
Explosieven Opruimingsdienst is een aantal keren
ingeschakeld geweest toen het te gevaarlijk werd.
En passant werden de fundamenten van herberg en
tolhuis 'Aan het Eeuwig Leven" aangetroffen. Be
kend was dat het ergens ter hoogte van de Tureluur
weg had gestaan, nu weten we het weer precies.
Gerard Geboers komt erover vertellen.
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Immaterieel erfgoed in Noord-Brabant
Spreker: Ineke Strouken

Datum: woensdag 10 april 2019

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20:00 uur

Kosten: € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Wat is Immaterieel erfgoed?
Deze avond gaat een beetje over het
Noord-Brabantse worstenbroodje.

Dat zit zo. In 2012 ondertekende Nederland het
nieuwe UNESCO Verdrag ter bescherming van het
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op dat moment
kwam er officieel een nieuwe tak van erfgoed bij.
Naast het materieel erfgoed – monumenten, belang
rijke documenten en museumvoorwerpen – wordt
nu ook het immaterieel erfgoed beschermd.
Bij immaterieel erfgoed gaat het om de gewoonten
en gebruiken die meestal onbewust van generatie
op generatie worden doorgegeven. Wij noemen dat
tradities. Mensen nemen tradities over van hun
ouders en  grootouders en geven die door aan hun
kinderen en kleinkinderen. Daar sta je niet normaal
bij stil. Heel veel dingen die je doet en denkt hebben
met een traditie te maken. Tradities zijn niet onver
anderlijk. Elke generatie past ze aan de tijd en de
behoeften aan. Immaterieel erfgoed is daarom le
vend, dynamisch erfgoed.

Welk erfgoed beschermen?
Niet al het immaterieel erfgoed hoef je te bescher
men. Er zullen ook altijd tradities verdwijnen en
weer nieuwe opkomen. Maar soms willen mensen
dat een traditie  niet verdwijnt en willen ze er alles
aan doen om de liefde en kennis van die traditie
door te geven aan de toekomst. Dan geeft het
UNESCO Verdrag deze mensen de kans om hun
immaterieel erfgoed te beschermen.
Hoe herken je een traditie? Wat zijn de tradities die
wij niet verloren willen laten gaan?  Wat kunnen wij
doen om ons immaterieel erfgoed te beschermen?
En welk persoonlijk immaterieel erfgoed wilt u
doorgeven aan de toekomst? Hier zijn wat voorbeel
den van immatrieel erfgoed dat inmiddels door de
UNESCO beschermd wordt.

Worstenbroodje
Het Brabants worstenbroodje bestaat uit een rolle
tje gekruid gehakt, omwikkeld met wit brooddeeg.
Het wordt gegeten bij speciale gelegenheden, zoals
de  kerstnacht.

Opening vastenaovend Aarle-Rixtel
Jaarlijks wordt op 11/11 's avonds om 11 over 11 de
Ganzegatse gans onthuld. Dat gebeurt via een op
draaibare wekker. Hierna wordt het slachtlied ge
zongen en de klompendans gedanst. Vervolgens
wordt er getrakteerd op 'n borrel en roggebrood met
zult.

Hubertusjacht Someren
De traditie is in Someren in 1971 gestart. Sinds 1979
wordt de slipjacht op de eerste zaterdag van novem
ber gehouden, rond de naamdag van de heilige
Hubertus.

Brabantse dag Heeze
De Brabantsedag in Heeze is een jaarlijks terugke
rend evenement op de laatste zondag van augustus.
Het hoogtepunt van deze dag is de cultuurhistori
sche optocht die door de straten van het dorp trekt.
Zestien wagenbouwersgroepen kiezen uit een
overkoepelend thema een eigen thema, waarover ze
een huizenhoge wagen ontwerpen en bouwen.

Spreekster Ineke Strouken
De spreekster was oud-directeur van het Kennis
centrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Ze heeft
aan de basis gestaan van de uitvoering van het
UNESCO Verdrag en heeft het Brabantse worsten
broodje en vele andere Brabantse tradities op de
Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed gezet.
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Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes
Spreker: Hans van den Broek

Datum: woensdag 15 mei 2019

Plaats: Filmzaal Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20:00 uur

Kosten: € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Zwangerschap en bevalling in vroegere tijden
In “Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen” belicht
de Deurnese dokter Hans van den Broek de “vrou
welijke” zaken uit de geneeskunde van de afgelopen
eeuwen. Hij zal onderwerpen als de leeftijd waarop
men trouwde en hoe men aan geboortebeperking
deed of althans probeerde te doen, belichten. Hier
bij krijgt U veel niet eerder gehoorde wetenswaar
digheden over zwangerschap en bevalling te horen.
En natuurlijk worden ook de kennis en de taken van
de vroedvrouw belicht zoals het opsporen van va
ders van onwettige kinderen . Daarnaast zullen de
opvattingen over de hygiëne bij kinderen U mis
schien lichte rillingen bezorgen. Neemt U de zak
doekjes met odeklonje maar mee.

Bakeren
Want wat te denken van het gebruik tot pakweg
1925 om kinderen zo stevig in te bakeren dat ze
amper nog konden bewegen. Ze werden er wel mooi
rustig van en het zou ook helpen tegen engelse
ziekte. Het voorkwam echter niet de verregaande
vervuiling die het met zich meebracht.

Ziekten en andere problemen
Daarnaast zullen de omgang met aandoeningen als
borstkanker, baarmoederziektes en geslachtsziek
tes de revue passeren. Ruime aandacht is er tot slot
voor de zich vaak in het geniep afspelende zaken als
prostitutie, abortus, kindermoord en het te vonde
ling leggen van ongewenste kinderen. Hoewel dat
verschijnsel getalsmatig in de grote steden vaker
voorkwam is het ook in onze toenmalige platte

landsregio wel degelijk aanwezig geweest.
Zoals gebruikelijk zal het verhaal weer met de no
dige illustraties en in duidelijke taal verlucht en
verteld worden. Dankzij de hulp van mijn Deurne
se heemkundevrienden heb ik weer tal van wetens
waardigheden en aardigheden aangeboden gekre
gen uit de archieven en U zult huiswaarts keren vol
verbazing en met rode oren.

Hans van den Broek
De Deurnese arts Hans
van den Broek, tot begin
2015 radioloog in het El
kerliek ziekenhuis te Hel
mond, geeft al jaren lezin
gen over de geschiedenis
der geneeskunde. Hier
over heeft hij diverse arti
kelen gepubliceerd in me
disch specialistische en heemkundige tijdschriften.
Mede uit hoofde van zijn beroep is hij bijzonder
geïnteresseerd in de lokale geschiedenis van de ge
neeskunde en hij probeert een totaalbeeld te schet
sen van de geneeskunde zoals onze voorouders die
hebben meegemaakt.
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Kleine excursie Weverijmuseum Geldrop
Datum: zaterdag 25 mei 2019

Verzamelen: parkeerplaats Diepsteeckel, Witvrouwenbergweg 18, Someren

Tijdstip: 09:00 uur

Deelname: alleen leden

Kosten: u ontvangt hierover nog bericht

breidde uit tot er 400 medewerkers waren, maar
vanaf 1960 ging het in neerwaartse richting en in
1981 kwam de productie voorgoed tot stilstand.

Museum in een oud fabrieksgebouw
Het Weverijmuseum is gevestigd in het monumen
tale fabrieksgebouw in de Molenstraat in Geldrop,
dat over een zijarm van de Kleine Dommel is ge
bouwd. In het museum wordt veel gebruik gemaakt
van beeld. Zowel foto’s als interactieve schermen.
Op die manier moeten de verhalen van de oud-ar
beiders verteld blijven worden, ook als zij dat zelf
uiteindelijk niet meer kunnen. De geschiedenis van
Geldrop als weefdorp staat dus centraal. Het hart
van het museum, de levensgrote, interactieve spoel,
is misschien wel de grootste trots van het museum.
Op de buitenkant staat een aantal personen afge
beeld. Niet zomaar personen, maar medewerkers
van het museum als vroegere arbeiders. Binnenin
de klos wordt van ieder van de vier personen hun
verhaal verteld op beeldschermen. Veel beeldmate
riaal is origineel, een aantal filmpjes is recent opge
nomen door het museum.

Oude machines in bedrijf
Uit een oude brochure van de oprichter van het
museum, dr. F.B.A.M. Verhagen, staat “De Gel
dropse wollenstoffen-industrie en Museaal-techni
sche analyse van het Weverijmuseum Geldrop, een
museum waar gewerkt wordt”. Verder schrijft hij
in deze brochure: "Het kenmerkende van dit muse
um is dat oude machines in bedrijf zijn, ze "werken
". Dit is museaal gezien een vrij unieke positie voor
een museum". En dat is nog steeds zo.

Textielgeschiedenis
Het eerste gebouw aan de Heuvel 7, het fabrieks
huis, is neergezet in 1844. Het fabrieksdeel in de
Molenstraat 19 is gebouwd in 1863. Het gebouw is
over de Kleine Dommel heen gebouwd. Op deze
plaats was sinds de Middeleeuwen de Geldropse
Watermolen gevestigd die omstreeks 1800 als vol
molen in gebruik was. In 1864 werd een nieuw
waterrad gebouwd om de spinnerij aan te drijven.
In 1874 werd een nieuw waterrad gebouwd om de
spinnerij aan te drijven. Ook een weverij en een
ververij werden gebouwd. Een uitbreiding in de
Molenstraat 21 is gebouwd in 1910. Het bedrijf
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De Noordbrabantse IJzeren Eeuw
Spreker: Hans van den Eeden

Datum: woensdag 12 juni 2019

Plaats: Filmzaal Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20:00 uur

Kosten: € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

De IJzeren Eeuw

Tijdens deze lezing van Hans van den Eeden staat
de technologische en sociale vooruitgang van de
Brabantse “IJzeren Eeuw” centraal. In de negen
tiende eeuw veranderde Noord-Brabant langzaam
van een agrarische naar een technologische samen
leving. Het was ook de tijd van Vincent van Gogh,
die toen zijn aardappeleters schilderde. Verder reed
toen de eerste trein/ tram, vonden tal van uitvindin
gen plaats en werden wegen verhard en aangelegd.
Tevens werden kanalen zoals de Zuid-Willems
vaartgegraven.

Van huisnijverheid naar industrie
Het was ook een periode van de verandering van
kleinschaligheid naar grootschaligheid. Dat gold
ook voor de omslag van ambachtelijke huisnijver
heid naar industriële productie. Denk hierbij aan de
industriële ontwikkelingen in Helmond. Elk dorp
kreeg wel een strohulzenfabriek. In Someren was
dat die van Jan Bakermans en in Asten die van Van
Gogh. Vele windmolens kregen hun stoommachine,

zoals de windmolens van Berkers in de Postelstraat
en die van Rooijmans in de Kerkstraat, dit om ook
te kunnen malen als het windstil was. In Asten
kwam de firma van Bluijssen tot grote bloei. Elders
in Noord Brabant ontstond schoen- en leerindu
strie, sigarenmakerijen, wolindustrie, suikerpro
ductie, klompenmakerijen in de Meijerij en steen
fabrieken.

De sociale beweging
Gedurende het tweede deel van de negentiende eeuw
kwamen ook de arbeidsomstandigheden onder
druk te staan. De opkomst van met name de socia
le beweging was daarop een reactie. Zij zetten zich
in voor kiesrecht, afschaffing van kinderarbeid en
naleving van de pauselijke encycliek Rerum Nova
rum. Het was ook de tijd dat in Asten en Someren
jongelui werden geronseld voor het leger van de
paus, de zouaven. Kortom, in de negentiende eeuw
werd in Brabant een omslag naar de moderne tijd
gemaakt.

Hans van den Eeden
De spreker (Breda, Ginneken 1947) is onderzoeks
schrijver en woont in Heusden-vesting. Hij begon
zijn carrière bij het Weekblad De Groene Amster
dammer. Van den Eeden schrijft in tijdschriften
over cultuurhistorie en in het Brabants Dagblad.
Het boek “Leve de Koning, Lodewijk Napoleon op
reis door Brabant en Zeeland” is zijn bekendste
cultuurhistorische boek. Hans van den Eeden was
betrokken bij de televisieserie “De IJzeren Eeuw”
van de VPRO. Ook werkte hij voor Omroep Bras
bant mee aan de serie “De Canon van Brabant”.
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Grote excursie Luik
Datum: zaterdag 22 juni 2019

Verzamelen: restaurant De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, Someren-Eind

Tijdstip: 09:00 uur

Deelname: alleen leden

Kosten: u ontvangt hierover nog bericht

Luik
Een prachtige historische stad aan de Maas, onge
veer 30 km. ten zuiden van Maastricht in de Belgi
sche Ardennen. Het is één van de grootste steden
van België en de hoofdstad van de provincie Luik.
Luik heeft van oudsher de bijnaam “Vurige Stede”,
een bijnaam waar de stad nog steeds trots op is. Luik
staat van oudsher immers bekend als een vieze in
dustriestad en hoewel men verwoede pogingen doet
om de stad aantrekkelijker te maken voor het pu
bliek blijft Luik deze naam houden. De laatste jaren
zijn er echter prachtige projecten in de stad gereali
seerd om Luik een ander uiterlijk te geven. Denk
hierbij aan de bouw van het station Luik-Guil
lemins of aan het combineren van kleinere musea
tot prachtige musea met een zeer complete collectie.
Daarnaast worden veel van de prachtige oude
panden, kerken en kathedralen in de stad terug in
ere hersteld. Er zijn zelfs een paar hypermoderne
winkelcentra verrezen in de stad. Veel van de lelijke
hoogbouw die in de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw is gebouwd wordt langzaamaan ver
vangen. Het zal echter nog jaren duren voordat deze
metamorfose van de stad afgerond zal zijn en Luik
van zijn slechte naam is ontdaan. Tot die tijd is Luik
een mooie stad die op sommige plaatsen wat donker
en vuil is. Laat je hierdoor echter niet afschrikken
want deze drukke studentenstad heeft meer te bie
den dan je denkt.

Fontaine de la Vierge

Foto door Flamenc - Eigen werk, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=5399302

Alleen al het station is de moeite van een bezoek aan Luik waard.
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Onze vrienden
A de Wit | Speelheuvelplein 4, 5711 AR Someren
F. Leenen Someren Beheer bv | Dr Eijnattenlaan 28, 5711 AW Someren
M.J.E. Driessen Advies en Beheer | Witvrouwenbergweg 12, 5711 CN Someren
Notaris van Kaam | Witvrouwenbergweg 8a, 5711 CN Someren
Larco Foods B.V. | Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Isobouw Systems BV | Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
Hotel Centraal | Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren
Isi & Peggy's Knipperij | Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Wijnen Bouw en Service | Dorser 2, 5711 LE Someren
Leenen Steengoed b.v. | Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
Acfis Business Centrum | Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
Garage Linden | Ter Hofstadlaan 140, 5711 VZ Someren
 
Autobedrijf Stienen Someren BV | Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
ETB Willem Bos | Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind
Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms-Verberne | v.d. Eijndelaan 60, 5712 BR Someren-Eind
Partycentrum De Platte Vonder | Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Harrie Welten (Jumbo) | Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren
Dakbedekkingsbedrijf Joan Meeuws | Kommerstraat 38, 5712 XV Someren
 
Fysiotherapie Campanula | Floralaan 22, 5721 CV Asten
MIDAS Winkels | Markt 10, 5721 GE Asten
Verbugt IT | Zagershof 1, 5721 HX Asten
Notaris Kessels | Wilhelminastraat 30-32, 5721 KK Asten
P. van der Zanden | Jan vd Diesdunckstraat 17, 5721 VN Asten
Aannemersbedrijf Geven | Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
 
Rene Berkvens Bloemenarrangementen | Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Asten-Ommel
 
Jan van de Vijver | Vinkenweg 7, 5752 RA Deurne-Walsberg

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


