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Van het bestuur
Voor U ligt weer een uitgave van ons verenigings
blad. De eerste van het nieuwe jaar. Terugblikken
op het vorige jaar is meestal de gewoonte, maar dat
lijkt gelet op de gisteravond afgeschafte maatrege
len niet nuttig.
Op een punt na dan. Eind vorig jaar op 17 december
2021 overleed ons bestuurslid Paul Gianotten op
76-jarige leeftijd. Paul was al lange tijd ziek, maar

vele leden elkaar weer in het Heemhuis en bij de
georganiseerde bijeenkomsten ontmoeten en met
elkaar van gedachten wisselen over het erfgoed in
onze gemeenten.
Dit jaar is ook het jubileumjaar en op allerlei wijze
wordt daaraan aandacht besteed, zodat ik daarop
niet verder hoef in te gaan. Geniet ervan en reserveer
de data zodra die aangekondigd worden.
Tot slot. Over erfgoed gesproken. Binnenkort zul
len in Asten enkele scholen worden afgebroken. Of
dat gewenst, noodzakelijk of – uit een oogpunt van
bewaren van erfgoed – geoorloofd is, is een vraag
waarop ik nu het antwoord niet weet. Wel zouden
wij als vereniging ons op zijn minst moet beraden
hoe wij de resultaten van de geschiedenis van het
lager onderwijs in ons gebied vastleggen.
Hans Dittner
Voorzitter

Van de redactie

dat weerhield hem niet om zich als bestuurslid zeer
actief in te zetten voor onze vereniging. Tot zijn taak
behoorde vooral alles wat samenhing met de
bouwkundige toestand van ons Heemhuis en Ar
cheologiehuis. Van het opknappen, het onderhoud
en het beheer daarvan en de kontakten daarover
met de gemeente Someren. Met verve vervulde hij
die taken. Ook anderzijds was hij te allen tijde be
reid om zich alleen of met anderen in te zetten voor
onze Vereniging. Ook voor de relatie met onze
buren, de bibliotheek, heeft hij zich actief ingezet.
Verder een fijn mens om mee te hebben samenge
werkt.
Zoals gezegd verder terugkijken op het afgelopen
jaar heeft niet zoveel zin, althans? Het zou toch wel
te kort doen aan het werk dat vele leden van onze
vereniging hebben verricht in de afgelopen “coro
natijd”. Ondanks de beperkingen hebben veel leden
zich ingezet voor het organiseren van activiteiten
voor de vereniging, die dan soms toch weer niet door
konden gaan. Gelukkig zijn voor de komende tijd
de maatregelen grotendeels afgeschaft en kunnen
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Beste lezers,
Op het moment van schrijven kunnen we weer uit
gaan zien naar betere tijden. De strenge lockdown
wordt nu in fases versneld afgebouwd en we keren
weer terug naar het oude normaal. Het gewone
leven zal dan weer snel terugkeren en ‘als vanouds’
aanvoelen. Voor hoelang? dat is nu niet te voorspel
len.
De nieuwe editie van onze Vonder is helemaal klaar
en door onze bezorgers bij u afgeleverd. Voor u ligt
dus nu de eerste editie van dit jaar van ons blad De
Vonder. We hebben in de eerste uitgave van 2022
weer een aantal boeiende artikelen kunnen opne
men met dank aan de schrijvers. Hopelijk zijn we
er weer in geslaagd om er een aantrekkelijke en zeer
lezenswaardige versie van te maken.
Het maken van een mooie en moderne uitgave is
voor de redactie mogelijk dank zij de grafische
‘toverkunsten’ van Ricus en Anneke. Zij verdienen
hiervoor alle lof, want allebei zijn ze de niet te
missen talenten binnen onze redactie. Daarvoor
zetten we ze hier maar even op een voetstuk. Zij zijn
er namelijk wederom in geslaagd om er een prachtig
mooie uitgave van te maken. Daarvoor onze harte
lijke dank!
www.heemkundekringdevonder.nl
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In deze uitgave kunt u o.a. lezen over de totaal
verraste Noud Lemmen, die afgelopen december tot
Zùmmerse Mens werd uitgeroepen. Een hele eer
natuurlijk.
Piet Snijders komt wederom met wat overpeinzin
gen over bidprentjes en vertelt over het 100-jarig
bestaan van de Parochie Heusden. Jac Jöris komt
in de rubriek Oud Goud op de proppen met het
verhaal over de dominee Hanewinckel en Ben van
Otterdijk vertelt over een van de belevenissen van
de brandweer Someren. Verder doet Cees Verhagen
uit de doeken hoe het zit met de preekstoelen van
de kerken in Someren.
Het afscheidslied van de Boerinnenschool in Lierop
was voor mij aanleiding om me eens te verdiepen in
de opleiding die mijn moeder daar indertijd gevolgd
heeft.
Ook aandacht voor het boek Met twee voeten in de
Turf: een historisch verhaal in stripvorm.
We hebben het afgelopen jaar goed afgesloten met
een prachtige en uitdagende actie Plaatjes met
Praatjes en daarmee velen enthousiast gemaakt
voor afbeeldingen van historisch Asten. Wie nog
een aantal van deze plaatjes zoekt kan de juiste in
formatie daarover vinden in het stukje van Cor
Fransen.
Natuurlijk gaat dit jaar alle aandacht uit naar het
50-jarig jubileum van onze vereniging. De werk
groep Jaarprogramma heeft een mooi jubileumpro
gramma weten samen te stellen met als hoogtepunt
het feest eind oktober met de presentatie van het
jubileumboek. Dat heeft u kunnen lezen in het
Jaarprogramma 2022 van de werkgroep. Hopelijk
staat De Vonder daarmee serieus in de belangstel
ling en kunnen we er met velen volop van genieten.
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Wij hopen u ook deze keer voldoende nieuwsgierig
te maken, zodat u met veel aandacht de door ons
verzamelde artikelen zult gaan lezen.
Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Hennie Hoeben
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Zùmmerse Mens 2021
Noud Lemmen geëerd als Zùmmerse Mens 2021
Ons lid Noud Lemmen is op 29 december 2021
voorgedragen als Zùmmerse Mens. Op grond van
zijn verdiensten als vrijwilliger is dat heel terecht.
Hij heeft op dat gebied een staat van dienst om u
tegen te zeggen. Someren kan dan ook wat trots zijn
dat juist hij de 29e Zùmmerse Mens is geworden.
Hij is een vrijwilliger zoals "Someren Natuurlijk"
zich die voorstelt.
Vanaf de jaren zeventig is Noud heel actief als
vrijwilliger. Hij heeft bij diverse verenigingen in die
jaren de handen uit de mouwen gestoken.
Ook bij Heemkundekring De Vonder was Noud een
graag geziene vrijwilliger. In de periode 2009 – 2020
vervulde hij diverse functies:
Noud was beheerder, zette koffie en deed de bood
schappen alsook allerlei huishoudelijke klusjes.
Hij stak ook de handen uit de mouwen bij allerlei
projecten:
- de waterpomp op de Postel
- de Troubadour terug naar de Postelstraat
- opknappen bankje Petrusschool
- opknappen gildealtaar
- het plaatsen ervan in de toren van de Lambertus
kerk voor het Sint Jorisgilde

steentje heeft bijgedragen. Hij is een bijzondere
vrijwilliger voor wie niets te veel is”, valt er in de
voordracht letterlijk te lezen.
Wij wensen Noud van harte proficiat en zijn wat
trots dat een lid van onze vereniging dit jaar deze
eer ten deel viel.
De redactie

Zùmmerse Mens
De Zùmmerse Mens is iemand die altijd klaar staat
voor een ander, misschien al jaren op de achter
grond iets betekent voor het verenigingsleven, die
buur die nooit iets teveel gevraagd is. Een inwoner
van Someren die zich op een bijzondere manier voor
de gemeenschap inzet en vooral ook iemand die dat
zo onopvallend mogelijk doet. Een Somerenaar
jong of oud die zijn of haar inzet als vanzelfsprekend
“Noud is een aimabele en bescheiden man, die niet ervaart, maar waarbij zelden wordt stilgestaan. Een
op de voorgrond staat, maar wel duidelijk zijn Somerenaar die daar geen praat over maakt.
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De boerinnenschool Lierop
door Hennie Hoeben
Een tijdje geleden kwam ik bij toeval uit bij het lied
van zuster Felicité Hermans van juli 1938. Ze
schreef dat toen ter gelegenheid van het afscheid van
de groep waar mijn moeder in zat. Na een tweeja
rige opleiding waren ze op kundige wijze klaar ge
stoomd om vol vertrouwen een rooskleurige toe
komst tegemoet te zien.
oprichting van de eerste landbouwhuishoudschool.
Dat proces verliep echter niet zonder allerlei pro
blemen, maar na het nemen van de nodige, zeker
ook financiële, hobbels was het dan toch zo ver: op
2 oktober 1911 was de eerste landbouwhuishoud
school een feit.
Behalve voor de persoon van pastoor Offermans
was er ook een belangrijke taak weggelegd voor de
Orde van de Zusters van de Goddelijke Voorzienig
heid van Münster, die in Steijl een provinciaal
moederhuis had, want naast de zorg voor het lief
desgesticht Sint Henricus met een meisjesschool,
*Mijn moeder bovenaan tweede van links
een kleuterschool en een bejaardentehuis nam de
orde namelijk ook de zorg op zich voor de land
Dat lied heeft mij er nu toe aangezet om eens nader bouwhuishoudschool.
in te gaan op de historie van de boerinnenschool
ofwel beter gezegd: de eerste landbouwhuishoud
school van Nederland.
Pastoor Offermans
De drijvende kracht hierachter was zondermeer
pastoor Offermans. In 1909 raakte hij in Boxtel
tijdens een lezing voor de NCB over meisjespensi
onaten heel erg onder
de indruk van de
woorden van pastoor
van Oss uit Vught.
Deze stelde dat de be
staande pensionaten
niet geschikt waren
voor boerenmeisjes.
Ze werden er volgens
hem opgeleid tot “juf
frouw” en het gevolg
hiervan was dat ze zich zouden afkeren van het
boerenbedrijf en de eigen boerenstand. Op het einde
van zijn lezing deed hij de aanbeveling om te komen
tot de oprichting van pensionaten bestemd voor
uitsluitend boerenmeisjes. Pastoor Offermans werd
hier enorm door gegrepen en ging zich daarna
volledig inspannen om in Lierop te komen tot de

De opleiding
Behalve een algemene huishoudelijke vorming
leerden de meisjes ook in de praktijk wat het werk
op de boerderij inhield. Het was dus een volledige
vakopleiding voor boerenmeisjes. Bij deze vak
school was ook een boerderij voor de praktijklessen.
De meisjes waren er intern en mochten enkel met
vakanties naar huis. De in eerste instantie eenjarige
opleiding werd, als gevolg van de omvangrijke
leerstof, reeds in 1916 omgezet in een tweejarige.
Van maandag tot en met vrijdag was er slechts
anderhalf uur ruimte per dag voor recreatie. Op
zondag mochten de meisjes onder begeleiding van
de zusters een wandeling door het dorp maken. De
in de volksmond gebruikte term “boerinnenschool”
was dus geen correcte weergave van de werkelijk
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heid. Het was echt een vakschool om de ontwikke Het leerplan van de school
ling van de boerenstand in die jaren, zeker die van
het vrouwelijke deel, te stimuleren. En dat was ook
één van de pijlers van het gedachtegoed van de
coöperatie NCB in 1896 opgericht onder de naam:
de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond met
als grote initiatiefnemer pater Gerlacus van den
Elsen: het verheffen van de boerenstand door
middel van goede en deskundige begeleiding.

Doel en bestuurlijke structuur
In oktober 1910 werd de “Vereniging tot opvoeding
van meisjes uit de boerenstand” opgericht. Deze
droeg de zorg voor het bestuur. Er was daarnaast
een commissie van toezicht waarin vertegenwoor
digers van de NCB en een aantal vrouwen zitting
hadden. Er werd een leerplan en een reglement van
beheer voor de landbouwhuishoudschool samenge
steld.
De statuten gaven aan dat het uiteindelijke doel
was: de opvoeding van meisjes uit de boerenstand
en deze te vormen tot degelijke moeders, huisvrou
wen en boerinnen.
De vereniging, alsook de landbouwschool, had een
duidelijk katholiek karakter. In het bestuur en de
dagelijkse leiding hadden geestelijken een promi
nente rol en heel opvallend was ook de bepaling dat
slechts rooms katholieke meisjes werden aangeno
men en dat alleen bij uitzondering hiervan werd
afgeweken.
Het doel trachtte men te bereiken door:
zich op de hoogte te houden van de verbeteringen
die de wetenschap en de praktijk op het gebied van
landbouwonderwijs voor meisjes opleveren;
haar leden met die verbeteringen bekend maken;
deze verbeteringen toe te passen en in de praktijk te
brengen op de boerderij, welke aan de landbouw
huishoudschool voor meisjes te Lierop verbonden
was;
het laten geven van landbouwonderwijs aan meisjes
door daartoe bevoegden.
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*Moeder links vooraan tijdens de handwerkles
Om 5.30u begon de dag al. Na de dagelijkse mis,
het ontbijt en het opmaken van het bed werd er om
8.00u gestart met de lessen.
Het leerplan bevatte de volgende belangrijke ele
menten:
1. godsdienst en zedenleer;
2. rekenen, lezen en schrijven (vooral van brieven)
3. de kennis van voedingswaarde; het bereiden,
inmaken en opdienen van spijzen en
dranken;
4. het maken en herstellen van kleren, breien,
wassen en strijken;
5. het onderhouden van huis en huisraad;
6. gezondheidsleer, opvoedkunde, verpleging van
zieken en bejaarden, verzorging van kinderen, eer
ste hulp bij ongelukken, zindelijkheid;
7. dierkunde, voeding en behandeling van (pluim)
vee;
8. boekhouding van de boerderij;
9. zuivelbereiding en het bijhouden van melklijsten;
10. kennis van meststoffen
11. teelt en verzorging van groenten, fruit en bloe
men;
12. het zingen van godsdienstige en vaderlandse
liederen.
Een groot gedeelte van de leerstof bestond uit
praktijklessen. De schoolboerderij had dus een zeer
belangrijke functie binnen de opleiding. Elke leer
ling kreeg een eigen tuintje om het geleerde in de
praktijk te brengen. Zo verbouwden ze de eigen
groenten voor de kookles wat tevens het middag
eten was.
Niet voor iedereen
Dat de opleiding goed was moge duidelijk zijn. Dat
niet iedereen zich zo maar even liet inschrijven was
ook een feit. Dat is te verklaren door de hoogte van
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*Moeder thuis op de boerderij

weer veel bekende verhalen de revue. Moeder vond
het in alles een fijne en niet te missen tijd en dat zegt
voldoende.
Het einde in zicht
Op 1 januari 1936 werd het bestuur en beheer van
de landbouwhuishoudschool overgenomen door de
NCB. De gebouwen bleven in eigendom van de kerk
en werden door de NCB gehuurd. In de naoorlogse
jaren kreeg de opleiding door allerlei moderne
ontwikkelingen steeds meer het karakter van een
gewone huishoudschool. Op 4 september 1951 werd
de nieuwbouw officieel geopend en ingezegend door
de toen nog rector en latere bisschop Bekkers, als
geestelijk adviseur van de NCB en daarbij kreeg de
school de officiële naam Nazareth. Het internaat
werd echter in 1964 gesloten als gevolg van het
vertrek van de zusters. Hier lag een gevoelig conflict
aan ten grondslag tussen kerk en congregatie over
een noodzakelijke verbouwing. Voor het voortbe
staan van de school besloot de NCB een fusie aan
te gaan met de VGLO te Someren. De school kreeg
nog wat jaren de functie van dependance, maar in
feite was de oude boerinnenschool van weleer toen
al ter ziele. De nieuwe school was namelijk al hele
maal gericht op het huishoud- en nijverheidsonder
wijs. Een nieuwe tijd was aangebroken.

het kostgeld. Het bedroeg niet minder dan 135
gulden: een enorm groot bedrag voor die tijd en
slechts voor de rijkere boeren weggelegd. Voor een
goed vergelijk: de jaarwedde voor een burgemeester
bedroeg in die jaren zo’n 400 gulden. Mijn moeder
was een van de gelukkigen en volgde de opleiding
in de crisisjaren 1936-1938. Door de jaren heen had
deze school reeds een goede reputatie opgebouwd.
Nog lang werd het gezegde “zij is in Lierop gewee
st” een goede aanbeveling voor de kwaliteiten van
een meisje. Mijn moeder is door het leven gegaan
als een trotse boerendochter en heeft nooit haar
afkomst verloochend. Toch moest ze het boerenle
ven vaarwel zeggen toen ze door haar huwelijk in
een middenstandsmilieu terecht kwam. Ze heeft
echter altijd met dankbaarheid terug gekeken op de
schoolperiode in Lierop. Ze voelde zich bevoorrecht
en was blij de kans gekregen te hebben deze school
te hebben mogen bezoeken. Vol fijne herinneringen
heeft ze in 1938 afscheid genomen. Ze kon daarna
nog geregeld smakelijke verhalen ophalen en ver
telde dan vol overgave over haar vele belevenissen
daar. Ook heeft ze nog jarenlang diverse contacten
met haar medescholieren van toen onderhouden en Ik eindig met een fragment uit het reeds genoemde
tijdens hun samenzijn werden vele oude herinnerin afscheidslied van zuster Felicité:
gen opgehaald en passeerden natuurlijk
“Dees school gaat nooit verloren. Zoiets kan niet
bestaan.”
Maar uiteindelijk zijn er nu enkel nog de herinne
ringen.
Bronnen:
Lierop, een beeld van ’n dorp onder redactie van Toine
Maas 1989
Hertog Jan en de Zummerse mens van J.C. Coenen
2001
Ansichtenboekje Sint Henricusgesticht te Lierop
bron: J.Smits
BHIC Henricus Gesticht Lierop van Paul Huismans
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Afscheidslied landbouwhuishoudschool Lierop juli 1938
geschreven door Zr. Felicité Hermans Zij was hoofd van de meisjesschool en huisoverste gedurende de
jaren 1942-1947. Zij heeft voor de bevolking van Lierop veel betekend. Ze hielp o.a. in de oorlog de
mannen die ondergedo
ken zaten in de bossen van Lierop en
de mensen die in het
verzet zaten. Ze was dag en nacht voor
hen in de weer. Vanwe
ge haar verdiensten is er in Lierop een
straat naar haar ver
noemd.

1
Wij zingen wij boerinnen
Zo lustig als een kriek
Nu wij de school verlaten
Een vrolijk afscheidslied
Ja laat het ieder horen
Voordat wij huis toe gaan
Dees school gaat nooit verloren
Zoiets kan niet bestaan
2
Zo lang er boeren leven
Van ’t echte Brabants soort
Stuurt menigeen zijn dochter
Ter school hier, zoals ’t hoort
Zij weten dat hun geldtje
Belegd is daar solied
Een kapitale dochter
De rente is, die ’t hem biedt
3
Wij werden hier geen juffrouws
Met handjes teer en fijn
Maar flinke nette meisjes
Die niet pedanterig zijn
Wij leerden hier hanteren
De braad- en kookpan bei
Voor ’t alledaagse kostje
Maar ook voor ’n feestgetij
4
De wasweek mag vrij komen
Geen onzer die ze vreest
Wij krijgen ’t goed wel helder
Hoe vuil ’t ook is geweest
Gestreken zonder plooitje
Er immer op bedacht
De linnenkast moet wezen
De trots van ons geslacht
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5
Hiertoe ook helpt ons mede
De vaardigheid gewis
Die in het nuttig naaldvak
Door ons verworven is
Wij naaien ’t fijnste weefsel
Zowel als hemd en broek
Een scheur baart ons geen zorgen
Wij stoppen vlug en goed
6
Voor ragebol en stoffer
Voor bezem en voor blik
Voor zeem en spons en borstel
Heeft geen van allen schrik
Wij poetsen en wij schuren
Terwijl een liedje klinkt
Wij plassen en wij boenen
Tot alles glimt en blinkt
7
De koekjes in de hoekjes
Zoals men ze vaak ziet
Bij een schoonmaak door een smeerpoes
Die vindt ge bij ons niet
En al is dan de schoonmaak
Voor ’t mansvolk nog zo’n plaag
Een prik en proper huisje
En vrouwtje zien ze graag
8
Geen onzer zal ook schromen
Voor stal of boerderij
Wat ’t vee daar eerlijk toe komt
Ja dat ook leerden wij
Naar tuin en wei en akker
Zag menig uur ons gaan
Wij hebben heel wat kennis
Ook daarvan op gedaan
9
Geen zorg dus Vader Moeder
U is straks heel tevree
Uw dochter is nu potig
Werkt ook op klompen mee
Zet maar een mooi stel klompen
Vast aan de voordeur klaar
De oude zijn versleten
In eer hier geloof ’t maar
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10
Wij zullen nu maar stoppen
Maar is de litanie
Van al wat wij hier leerden
Ten eind nog lange nie
Wij keren blij nu weder
In ’t ouderlijk gezin
Maar toch een stille weemoed
Sluipt er ons harte in
11
Het volle leven waakt ons
Met zorgen groot en klein
Hier kenden onze dagen
Slechts louter zonneschijn
Maar moedig zien wij voorwaarts
Wat ook de toekomst biedt
Wij zijn nu strijdensvaardig
En kniezen doen wij niet
12
Vooruit nog eens gezongen
Zo lustig als een kriek
De klas van 38
Vergeet de school hier niet
Zij groeie en zij bloeie
Tot heil van onze stand
Zij blijft de roem van Brabant
Ja van heel Nederland
*De tekst van het lied werd opgetekend door mijn moeder Mien Hoeben-Joosten op 21 november 1993.
Zij nam in 1938 afscheid van de landbouwhuishoudschool in Lierop.
Hennie Hoeben, Asten, 25 augustus 2021

De boerendochterschool
Tijdens mijn naspeuringen voor het onderwerp van
de Boerinnenschool kwam ik uit bij een uitgave van
D’n Uytbeyndel van 1983. Het stuk geschreven
door Karel Brüsewitz over de rivaliteit tussen de
dorpse en buitendorpse meisjes wil ik u niet onthou
den.
De boerendochterschool
Toen in 1911 de Boerendochterschool te Lierop
werd gesticht, kwamen er veel kinderen van buiten
Lierop naar deze school. Van rivaliteit tussen de
meisjes uit Lierop en die van de andere dorpen was
toen sprake, die in scheldliedjes tot uiting kwam:

Lierop, Lierop, Leurp,
't is zo'n erm deurp,
De huize zijn van strooi gemaakt,
De kerk is van planke,
En as ge de mense goed bekiekt
Dan is de helft manke.
óf
En as ge de mense van achteren bekiekt
zin 't half manke
De Lieropse meisjes hadden dan hun weerwoord:
De Summerse bokke,
Die komme hier slokke
Haver en meêl
En darum kieke ze allemôl skèl.
K. Brüsewitz., D’n Uytbeyndel 1983 nr. 1
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Eeuwenoud Heusden pas honderd
jaar kerkdorp (deel 1)
Heusden viert in 2021/2022 zijn 100 jarig bestaan
als kerkdorp van de gemeente Asten. Het dorp staat
te boek als jonge Peelontginning. Toch is de woon
kern feitelijk al stokoud. Deel 1 van een tweeluik:
de stichting van het dorp in vogelvlucht.
door: Piet Snijders
Tussen de 14e en de 20e eeuw ontwikkelt de kern
Heusden zich als een lint van gehuchten langs de
aloude pelgrimsweg van Nederweert naar Ommel,
het Ommelenpad. Van Asten uit gezien kom je eerst
op de Voorste Heusden, dan Middelste Heusden,
Hoekske, Achterste Heusden en tot slot in de Behelp
(tegenwoordig het traject Voorste Heusden, Vors
termansplein, Antoniusstraat/Hoekske, Behelp).
Begin 20e eeuw wordt deze reeks gehuchten be
woond door circa 90 boerengezinnen die in alles zijn
aangewezen op Asten. Ze gaan in Asten ter kerke
en naar school, doen er hun boodschappen en
brengen er hun producten naar de markt.
De Heusdenaren hebben grofweg drie middelen van
bestaan: hun meestal kleine gemengde bedrijfjes
leveren landbouwproducten, ze ontpoppen zich als
turfhandelaren en ze koesteren de stroperij. Zonder
dat is schraalhans keukenmeester in Heusden.
De stroperij is zelfs zo populair dat de Heusdenaren
dat verankeren in de naam van hun eerste ontspan
ningsvereniging, handboogclub DHSZOD (De
Haas Stropen Zij Ons Doel), kortweg De Haas (s
inds 1873).
Een andere oprisping van gemeenschappelijk initi
atief wordt aan het einde van de 19e eeuw het
coöperatieve roomboterfabriekje De (Goede)
Hoop aan de Voorste Heusden. Een in 1893 uit
nood geboren onderneming, omdat de Astense
boterhandelaar Jan Bluijssen (2e generatie) eenzij
dig de prijs heeft verlaagd van aan te leveren melk.
Als gevolg daarvan gaan boeren zich organiseren
en ontstaan er in Asten meer coöperatieve zuivelfa
briekjes; het Heusdense is er een uit een serie.

boerderij.
Maar een school heb je niet in een vloek en een
zucht. Onder leiding van de onvermoeibare L.
Koppens – Nardje - proberen de Heusdenaren eerst
via rijk en gemeente een openbare school van de
grond te krijgen, want openbaar onderwijs wordt
van overheidswege betaald.
Als dat niet lukt, zetten Koppens en de zijnen rond
1911 in op een bijzondere school, waar de RK Kerk
wel voor te porren zal zijn. En misschien moet
Heusden dan ook maar gelijk een eigen parochie
met een kerk van de grond tillen, ofwel een zelfstan
dig kerkdorp worden. De
Heusdense gehuchten tellen samen circa 90 huis
houdens met in totaal zo'n 600 bewoners, dat moet
voldoende basis zijn voor een nieuwe parochie.
Maar ook die weg blijkt vol verraderlijke kuilen te
zitten en er is veel koppige vasthoudendheid voor
nodig om de plannen te realiseren.
Probleem is dat pastoor B. Moussault van de paro
chie H. Maria Presentatie in Asten een Heusdense
afsplitsing totaal niet ziet zitten. Zijn in 1898 ge
bouwde 'kathedraal van de Peel' moet nog worden
afbetaald.
Een van Moussaults ondergeschikten, kapelaan
Arnold, denkt er kennelijk anders over, want hij
wordt de geestelijke steun en toeverlaat van de
Heusdense lobby.
In plaats van te wachten op geld van overheid of
toestemming van de moederkerk besluiten de
Heusdense boeren in februari 1918 hun eigen
boontjes te gaan doppen en via een coöperatieve
winkel geld bijeen te sprokkelen voor een school en
een kerk.
Als die coöperatie eenmaal draait, krijgt Heusden
een medestander in de Bossche bisschop mgr.
Diepen en worden er eindelijk spijkers met koppen
geslagen.

Het succes van gezamenlijke belangenbehartiging
smaakt naar meer. In 1905 begint een lobby voor
een eigen school in Heusden. Als de kinderen voor
hun onderwijs niet meer naar Asten hoeven lopen,
scheelt dat veel tijd en kunnen ze thuis helpen op de
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Al in 1919 kan de school worden gebouwd. J.
Vorstermans wordt benoemd tot het eerste school
hoofd. Het eerste schoolbestuur bestaat uit L.
Koppens, J. van Heugten, L. Aarts, H. Swinkels en
G. Aarts. Hun namen staan gegrift in de gevelsteen
die bij de officiële opening wordt onthuld en die nog
altijd de volgende tekst prijs geeft: ‘Door der inwo
ners zorgen, vlijt, en trouw / bracht men tot stand
dit grootsch gebouw’. Overbodig te melden dat de
opening uitgroeit tot een groots volksfeest.
Voor het vervolg – de bouw van een kerk – wordt
kapelaan J. Arnold tot bouwpastoor benoemd. Hij
voert tevens het eerste kerkbestuur aan dat verder
bestaat uit de heren L. Koppens, J. van Heugten en
A. Sauvé.
De kerk komt in 1921 in recordtijd tot stand en weer
is het groot feest in Heusden.

Met Twee Voeten in de Turf
Installatietechniek Van Eersel B.V. uit Asten heeft
in de maand december vanwege haar 125-jarig ju
bileum een stripboek aan de Astense bevolking
aangeboden. Het werd na de presentatie huis-aanhuis bezorgd.
Naast de ontwikkeling van het bedrijf door de jaren
heen komen er ook veel historische feiten uit Astens
verleden in het boek voor. Het is vanaf 1896 een reis
door de tijd geworden
Het stripboek kwam mede tot stand met hulp van
een aantal van onze leden. Voor heel veel informa
tie konden zij terecht op onze site bij de bewonings
geschiedenis en de kadasterkaarten.
Ook werd geput uit de site Himmels.nl van Peer
Welten. Veel historische foto’s die inmiddels bij het
BHIC én RHCe verzameld zijn leverden extra in
formatie op.

Tot zover in het kort de geboorte van het 100 jaar
jonge kerkdorp Heusden. Wie daar meer over aan
de weet wil komen, kan een paar boeken tot zich
nemen waarin het allemaal veel uitgebreider staat
beschreven.
Twee ervan zijn 25 jaar geleden uitgegeven in het
kader van 75 jaar Heusden. Het eerste is de bundel
'75 Jaar onderwijs in Heusden 1919-1994' (uitgave
Antoniusschool, 1995) en het tweede is het geschie
denisboek 'Te Heusden bij het moer' (uitgave Co
mité 75 jaar Heusden, 1996).
En dan is er nog een werkje van oudere datum 1929 – dat ook een ereplaatsje verdient in de Heus
dense geschiedschrijving. Het is een klein boekje
met de weinigzeggende titel 'Beknopt Overzicht R.
K. Coöperatie Heusden' en het is geschreven door
Heusdens eerste pastoor J. Arnold. Het geeft een
zeer verrassende kijk op de veelgeprezen eensge
zindheid in Asten-Heusden. Maar daarover een
volgende keer meer.

Foto Omslag: "Park Het Loove
in Someren" door Maria van
Neerven
12
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Oud Goud
Stephanus Hanewinckel. Een Brabantse Dominee
(1766-1856) (deel 1)
door: Jac. Jöris.
Stephanus Hanewinckel is altijd nauw verbonden

Nog op zoek naar plaatjes uit het
Plus verzamelboek Asten?
De actie van de Plus Asten en de Spar in Heusden
in samenwerking met de Heemkundekring De
Vonder met historische plaatjes van Asten, Heus
den en Ommel is een groot succes gebleken.
Er werd volop gespaard, en daarna veel geruild, in
de familiekring, met vrienden , via facebook, en ook
nog op de afsluitende ruilmiddag bij de Pluswinkel.
Toch hebben we geluiden gehoord dat niet iedereen
het boek helemaal compleet heeft. En dat is natuur
lijk jammer.
Daarvoor komt nu de oplossing. Er is nog een groot
aantal plaatjes overgebleven na de ruilmiddag.
Alle lezers van dit blad kunnen nu aangeven welke
plaatjes ze nog missen. Zolang deze nog beschik
baar zijn kunnen ze worden geleverd.

geweest met de anoniem uitgegeven boeken over de
Meierij van Den Bosch uit de jaren 1799-1801. Die
publicaties hebben in de loop van de tijd nogal wat
stof doen opwaaien. Daarin laat hij zich regelmatig
negatief en zelfs hatelijk uit over de rooms-katho
lieken. In de ogen van de verlichte dominee waren
zij dom, bijgelovig en dweepachtig. In 1802 ging hij
als predikant naar Vierlingsbeek. Nauwelijks an
derhalf jaar later, 14 januari 1804, valt in het ker
kenraadboek te lezen dat twee gemeenteleden uit
Someren die zondag in de kerk van Vierlingsbeek
aanwezig waren en Hanewinckel een brief ‘uit naam
dier gansche gemeente’ overhandigden met daarin
het verzoek de vacante plaats van hun gemeente te
komen opvullen. De predikant stelde zijn kerken
raad enigszins gerust aangezien ‘hij zich nog niet
bepaald had’, terwijl hij na een tweede verzoek op
11 april uit Someren tijdens de zondagsdienst
daarop hetzelfde deed ten overstaan van zijn verza
melde gemeente. Na afloop van deze godsdienstoe
fening werden spijkers met koppen geslagen en
bleek Hanewinckel de situatie handig naar zijn hand
had weten te zetten: ‘Na geëindigde Godsdienst riep
de ouderling C. Schindler de tegenwoordig zijnde
mansleden op en deed een voorstel, om den Predi
kant, indien hij wilde blijven, ten minsten vrije
woning te bezorgen, dit voorstel werd algemeen
goedgekeurd, en de Predikant bewilligde om te
blijven, gelijk hij ook de volgende zondag, in ene
voorafspraak, zich opnieuw aan zijn gemeente
verbond.
wordt vervolgd

Geef daarvoor via een mail aan het speciale
emailadres
www.Astenplaatjes@outlook.com
aan welke plaatjes u graag nog ontvangt en u krijgt
daarover bericht.
Hopelijk zijn
compleet!

daarna

alle

verzamelalbums

Namens de Pluswinkelier Erik Gorissen , de Spar
Heusden Frank Maas en Heemkundekring De
Vonder,
Cor Fransen, bestuurslid de Vonder
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Brandweer Someren 25 jaar (6)
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.
Boswandeling
Op zondag 28 mei 2000 werd het personeel van de
gemeente Someren in de gelegenheid gesteld om deel
te nemen aan een boswandeling in het natuurgebied
rondom het Keelven. Onze eigen boswachter Marty
zou tijdens deze wandeling een en ander uitleggen
over de natuur en de veranderingen in het gebied.
Het was een regenachtige zondagmorgen. De per
soneelsvereniging had hier reeds rekening mee ge
houden, want bij slecht weer moest je ‘s morgens
voor 10 uur Hub bellen. Deze dacht waarschijnlijk
dat het goed weer zou worden want toen ik contact
met hem probeerde te krijgen leek het net of zijn
mobiele telefoon onder het kussen van zijn bed lag.
Na een tweede poging kreeg ik toch contact en
vertelde Hub dat het regende en vroeg of de wan
deling door ging. Hub had inmiddels met Marty
afgesproken om toch maar naar het parkeerterrein
bij het Keelven te gaan. Mogelijk zouden er toch
deelnemers naar toe gaan, bovendien was het be
loofde gebak reeds in huis gehaald en daar moest
ook iets mee gebeuren. Ter plaatse gekomen bij het
afgesproken punt bleek dat niet iedereen die bij de
gemeente werkt van suiker is. Een groep van onge
veer twaalf personen trotseerde de regen.
Bij de bosloods werd eerst een kopje koffie gedron
ken met een heerlijk stuk appelgebak. Warempel
bleek na het tweede bakkie leut dat de regen stopte
en afgesproken werd de wandeling alsnog in te
zetten. Bij het vertrek vanaf de bosloods kwam nog
een van onze collega’s aan lopen, vergezeld van zijn
vrouw en zijn trouwe schaapshond. Waarom zou
hij eigenlijk een hondenriem bij zich hebben?
Marty vertelde in het kort hoe het bosgebied tot
stand was gekomen. Vroeger was hier een uitge
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strekt heidegebied, met schrale grond en af en toe
een boom. Aan het begin van de vorige eeuw is er
bos aangeplant omdat de mijnbouw verlegen zat
om hout. De bomen werden keurig in rijen geplant,
vaak werd er snel groeiend hout voor gekozen en
de bossen werden goed zuiver gehouden. Voor de
fauna zijn dit soort bossen onaantrekkelijk. Van
daar dat er vanuit flora- en faunabeheer een andere
kijk is ontstaan op het inrichten van bosgebieden.
We liepen al snel het bos in en Marty gaf onder het
buurten door zo nu en dan uitleg. Het afgelopen
jaar is er flink gewerkt in het gebied rondom het
Keelven. Zo zijn er onder andere een aantal nieuwe
vennen aangelegd en is er een gedeelte van het bos
weggehaald waar weer heide moet gaan groeien. De
eerste effecten van de veranderingen zijn reeds
merkbaar. Zo komen de eerste heideplantjes al uit
de grond en zijn er vogels waarneembaar die voor
heen nauwelijks in het gebied voor kwamen. Wist
u trouwens dat heidezaad wel 150 jaar goed kan
blijven om te ontkiemen. Rondom het Keelven is
een gedeelte van het gebied afgezet. Binnen deze
afrastering lopen enkele pony’s en worden er soms
ook een aantal schapen in los gelaten. Via poorten
kan het publiek ook binnen de afrastering komen
en de dieren van dicht bij bekijken. Denk er wel aan,
honden aan de lijn houden. Dit geldt ook voor
schaapshonden!
Vanaf het Keelven wordt een andere weg genomen
om weer richting bosloods te gaan. Terwijl we
verder gaan begint het steeds harder te waaien, zeg
maar gerust stormen. De kleine Duymelink had
moeite om tegen de wind in vooruit te komen, of
was het een trucje om bij vader in de nek te kunnen
zitten. Als we bijna terug zijn bij de bosloods,
worden Marty en ik opgepiept omdat er op de
Hugterweg bomen over de weg zijn gewaaid. We
nemen samen snel afscheid van de groep en we gaan
op weg naar Someren-Heide. Voordat het avond is,
hebben we 33 adressen gehad voor het bestrijden
van stormschade. Marty en ik hebben elkaar die dag
nog wel twintig keer gesproken maar we hebben het
niet meer over deze mooie boswandeling gehad.
Hopelijk kunnen we nog eens een tocht maken in
het najaar met als thema de herfst. Wellicht zijn er
dan meer deelnemers te verwachten, want ook bij
een beetje regen is dit goed te doen en een stuk ap
pelgebak gaat er altijd wel in.
www.heemkundekringdevonder.nl

Overpeinzingen rond de over
dracht van een verzameling bid
prentjes (2 en slot)

Een prentje van de H. Gemma Galgani. Met daar
op haar gebedje tot de zoete Jezus en speciaal ge
drukt om te bidden tijdens een noveen.
Noveen, ook zoiets. In Ommel worden nog steeds
noveenkaarsen verkocht. Maar zo'n negendaagse
Door Piet Snijders
gebedsactie voor het verkrijgen van bepaalde gun
Wat was dat toch met het Rijke Roomsche Leven sten, in hoeverre leeft dat nog?
van vroeger? In de verzameling bidprentjes die ik
mocht doorgeven aan de heemkundekring zat een Een prentje met 'waar portret' van de dienares Gods
mooie bijvangst aan Maria-Celina van Maria-Presentatie die 'in een geur
andere prentjes. Bij van heiligheid overleed in 1897 op den ouderdom
voorbeeld zo'n een van 19 jaren in het klooster der Clarissen te Bor
vroom tafereeltje van deau-Talence. Een
Maria, Josef en 't gebedje om haar za
Kindeke. Een prent ligverklaring te be
je dat kinderen vroe komen. Even ge
ger kregen als ze googeld of dat ge
lukt is. Waarschijn
braaf waren.
Of een van S. Chris lijk wel, want op in
toforo (St. Christof ternet doet een reli
fel) en het Kindje kwie van haar mo
met een gebedje ach menteel € 10,-.
terop. 'O God [...}, Nog zo'n noveenge
verdrijf uit de harten bed, nu om de zalig
van alle mensen de verklaring van mgr.
slopende haat'. Met daarbij een pleidooi voor ver dr. Alfons Ariëns te
standige 'leiders der naties'. Daterend uit de begin verkrijgen.
In ruil mocht de ge
jaren van de Koude
lovige tot mgr. dr.
Oorlog en met me
Ariëns bidden om
galomane wereldlei
een geestelijke of tijdelijke gunst te verkrijgen.
ders nog scherp op
Loonsverhoging of zo, want de Nederlandse pries
het netvlies. Maar
ter Ariëns speelde een belangrijke rol in de katho
zouden kinderen van
lieke arbeidersbeweging. Hij oogstte waardering en
toen begrepen heb
eerbetoon, maar een zaligverklaring zat er voor hem
ben waarvoor ze
niet in.
precies baden?
Prentje van Zuster
M. Consolata Be
trone Capucinesse
(1903-1946) uit Tu
rijn. Gelovigen al
hier werden opge
roepen om haar ge
bedje tot de Heer na
te zeggen 'voor alle zielen en elke nood'. Je kon er
300 dagen aflaat mee verdienen. Aflaat, zeg maar
strafvermindering voor de tijd die de zondaar in 't
vagevuur moet doorbrengen, wie kent dat feno
meen nog?

Een boekje ter grootte van een prentje: Novene ter
eere van Onze Lieve Vrouw in 't Zand. Met op de
achterkant de herder Wendeliën, die te Roermond
dit wonderbeeldje uit een waterput opviste.
Mariaprentjes te kust en te keur. Van O.L. Vrouw
van Ommel natuurlijk ook, met 'een zeer oud gebe
d' tot de 'Troosteres in elke nood'. Maar ook: een
gebed gewijd aan de Zoete Lieve Vrouw van Den
Bosch met daarbij de belofte: 'Wij verlenen aan het
rouwmoedig bidden van bovenstaand gebed telkens
een aflaat van vijftig dagen'.
Een prentje van de Gekroonde O.L. Vrouw van
Lourdes bleek een contributiebewijs van het gelijk
namige Broederschap, gevestigd te Mariahout.
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Genootschappen waren er in soorten en maten in
de tijd van het Rijke Roomsche Leven. De H. Fa
milie en de Maria Congregatie waren alhier de be
kendste, maar aan het noviciaat H. Hart in Asten
was bijvoorbeeld ook een 'Verbond van Liefde en
Eerherstel voor 't jaar 0' verbonden. Elk jaar werd
een lijst van overleden leden gepubliceerd en de
paters maakten er geen geheim van dat ze graag
misintenties voor deze overledenen ontvingen. Die
brachten immers geld op en ja, paters moesten ook
eten.

Handig bij het opzeggen van een gebedje voor wie
verloren voorwerpen wilde terugvinden. Want dat
zat in diens takenpakket.
Bidden tot de H Paus en Martelaar Cornelius, was
ook de moeite waard. Want deze heilige was wel de
'bijzonderen patroon tegen stuipen, jicht en vallen
de ziekten'.
Het Apostolaat des Gebeds riep de gelovigen via
een prentje op om voor het apostolaat zelf te bidden.
Voor geen kleintje vervaard dit gezelschap, want
het staat onder leiding van de generaal der Jezuïeten
en het telt nu nog altijd meer dan 30 miljoen leden
Een prentje van de Goede Herder met gebeden voor wereldwijd!
allerlei gelegenheden, inclusief een 'Offertorium' dat
eindigde met de zin 'Bewaar mij vooral voor het Ook aardig om even op je te laten inwerken: prent
ongeluk van ooit op Zon- en feestdagen vrijwillig jes ter herinnering aan H. Missies die periodiek in
de H. Mis te verzuimen. (300 d. aflaat).
de parochies alhier werden verzorgd door Paters
Driehonderd dagen aflaat ook als je de litanie van Redemptoristen. Die kwamen gedurende een week
de Zoete Naam Jezus bad.
met donderpreken om de dwalende gelovigen tot de
orde te roepen die misschien door de parochieher
Ach, er waren duizend dingen waarvoor je kon ders al te vrij waren gelaten. Door de gebedjes op
bidden. Op 21 december, de naamdag van de H. die prentjes te bidden op het juiste tijdstip en onder
Thomas, apostel, 'voor de bekeering van Britsch- stringente voorwaarden, kon je zowaar een 'volle
Indië'. Omdat Thomas daar in vroeger tijden de aflaat' verdienen. Of, als je iets minder zuiver in de
marteldood zou zijn gestorven.
leer was een 'aflaat van 5 jaren' of 'vijfmaal 40 dagen'.
Prentjes die in geen enkel missaal mochten ontbre
De H. Antonius had zijn eigen bidprentje.
ken waren prentjes ter nagedachtenis aan de voor
gaande paus. Ik vond er van Pius XII en Johannes
XXIII. En nog een voor het welslagen van het
Tweede Vaticaans Concilie.
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Het laatste prentje dat ik nog even wil aanstippen
is het prentje gewijd aan O.L. Vrouw van Brabant
met daarop de tekst: 'bid voor ons emigranten in
het nieuwe vaderland'. Met op de achterkant een
gebedje, waarin de welhaast heilige taak voor de
Brabantse emigranten stond samengevat: de wereld
via arbeid van voedsel voorzien en via een voorbeel
dige levenswandel van een rechtschapen samenle
ving. Voor veel emigranten van toen - en hier zijn
we weer bij de oorspronkelijke reden waarom ik aan

De twee preekstoelen van
Someren-dorp
door Cees Verhagen
Bij het maken van mijn boek ‘Ode aan de Lamber
tuskerk’ komen de twee preekstoelen aan bod.
Maar ze verdienen extra aandacht omdat het twee
prachtige kunstwerken zijn.
Preekstoelen zijn net zoals communiebanken en
biechtstoelen kerkmeubilair uit vervlogen tijden.
In nieuwe kerken is dit meubilair al een tijdje uit de
gratie. Biechten doen we meestal niet meer in een
biechtstoel, maar diegenen die nog willen biechten
gaan b.v. in een gesprek met de priester in een ge
schikte ruimte. Maar ook te communie gaan doen
we niet meer geknield op de communiebank, met
de handjes gevouwen onder het communiekleed.
De preekstoelen
Om de gelovigen toe te spreken gebruikt men tegen
woordig moderne technieken en zijn preekstoelen
niet meer nodig. Vroeger moest de priester tijdens
zijn preek hoog staan, midden in de kerk en onder
een klankbord, om zo goed hoorbaar te zijn.
In twee Somerense kerken staan de preekstoelen als
relieken uit het verleden nog te pronken.
Het zijn prachtige kunstwerken (houtsnijwerken) in
het verleden gemaakt door schrijnwerkers/ kunste
naars. Deze kunstwerken zijn cultureel erfgoed.

de prentjes heb gesnuffeld - was juist dit prentje in
de moeilijke beginjaren in den vreemde een bron
van inspiratie.
Enfin: de besproken prentjes kunnen weer bij de
verzameling en hopelijk weet de werkgroep Biblio
theek en Archief er een goede plek voor te vinden.
Want als iets het waard is om voor de toekomst te
conserveren, zijn het m.i. wel de gemakkelijk op te
bergen herinneringen aan het Rijke Roomsche
Leven. Ooit alom bepalend voor het leven in onze
streken en zo vanzelfsprekend, dat aan doelbewust
bewaren niet eens werd gedacht. Maar die tijd is
allang voorbij. Nu wordt er volop bewaard. Hope
lijk niet alleen uit nostalgie of een hang naar restau
ratie, maar vooral om te begrijpen waarom onze
leefomgeving is geworden zoals die is geworden.

De oudste preekstoel staat in Someren dorp in de
protestantse kerk op het Speelheuvelplein.
Deze eiken zeshoekige preekstoel is gemaakt in 1740
door de meesterschrijnwerker Godefridus Schee
pers uit Heeze en staat sinds 1999 op de lijst natio
nale monumentenzorg.
Hiervoor stond deze preekstoel in de verdwenen
middeleeuwse gotische kerk van Someren.
In 1648 mochten de katholieken hun godsdienst niet
meer uitoefenen en kwam deze kerk in protestantse
handen en moesten de katholieken elders kerken.
Zij weken uit naar het toenmalige buitenland, het
Land van Weert en bouwden daar een grenskerk.
De verlate roomse kerk stond aan de Vogelenzang/
Nachtegaallaan (Kerkeindje). Hier is nog steeds de
protestantse begraafplaats.
De protestanten sloopten en verkochten in 1648
alles wat rooms was uit de kerk. De roomse preek
stoel mocht nog even blijven staan, maar de beelte
nissen werden verwijderd. In 1740 lieten de protes
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tanten een nieuwe eigen preekstoel maken, uiter ken en houten klankbord met gouden stralenkrans,
aard zonder heilige afbeeldingen.
De kerk was veel te groot voor de paar protestanten
(in aanvang een 20-tal) en zij gebruikten voor hun
kerkdiensten alleen het koor van de in beslag geno
men kerk. Beide geloofsgemeenschappen kregen
een nieuwe kerk. In 1868 werd het schip van deze
oude middeleeuwse kerk afgebroken. In 1884-1885
werd voor de protestantse gemeenschap een nieuw
kerkgebouw in waterstaatsstijl gebouwd naar het
ontwerp van architect P. van den Erve en op 1 no
vember 1885 werd dit nieuwe gebouw in gebruik
genomen aan het Speelheuvelplein.

gemaakt door de timmerman/ schrijnwerker Gode
fridus Scheepers uit Heeze.
De tweede preekstoel staat in de r.-k. Lambertus
kerk aan de Kerkstraat.

De preekstoel uit 1740 en enkele andere attributen
zijn toen meeverhuisd naar de nieuwe kerk op het
Speelheuvelplein. Dat was logisch, omdat zij deze
zelf hadden betaald en al enkele generaties in hun
erediensten gebruikten. Deze preekstoel en objecten
staan nu nog steeds te pronken in hun kerk.
In de kerk staat een zeskantige eikenhouten preek
stoel uit 1740 met koperen bijbellezenaar, doopbek
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In 1829 kreeg Someren een nieuwe waterstaatskerk
op de Postel omdat de verbouwde schuurkerk te
klein was geworden. De oude bouwvallige gotische
kerk op het Kerkeindje konden zij terugkrijgen,
maar de katholieken wilden de vervallen kerk niet
terug. Ze bouwden een nieuwe kerk op de Postel.
Voor deze z.g. waterstaatskerk liet Pastoor Chris
tiaan Schrijvers in 1849 een nieuwe preekstoel
maken. De beeldsnijder Lambertus Coenen uit
Lieshout kreeg voor het maken van de communie
banken en de preekstoel 412,45 gulden. Hij had in
1842 ook twee biechtstoelen gemaakt in barokstijl.
De zeskantige preekstoel kreeg in de waterstaats
kerk op de Postel een zeskantig klankbord. Deze
preekstoel stond in het midden van deze kerk.
De preekstoel had een rijk versierd reliëfsnijwerk,
voorstellende Christus Koning (Salvator) en 4
evangelisten, Johannus de evangelist, Matheus,
Marcus en Lucas met hun attributen. Lucas werd
waarschijnlijk bij de verplaatsing naar de nieuwe
kerk in de Kerkstraat (de huidige kerk) in 1926
verwijderd. De zesde kant van de preekstoel is de
ingang van de trap. De leuning van de trap is fraai
versierd met in hout gesneden bladmotieven.
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Bij het verplaatsen naar de huidige kerk in 1926
paste het oude zeskantige klankbord niet en kreeg
de preekstoel een eenvoudig klankbord. Dit klank
bord voldeed niet omdat de preekstoel niet midden
in de kerk stond maar in een hoek voor in de kerk.
De mensen achter in de kerk konden de priester die
preekte niet horen.
Niet lang daarna werd het vervangen door een
nieuw lepelvormig klankbord voor een betere
akoestiek en werd de preekstoel een beetje opge
schoven. Toen de elektrische geluidsinstallatie werd
aangeschaft vond pastoor Antoon van den Heuvel
dat het houten klankbord niet meer nodig was en
werd dit weggehaald. Het verhaal gaat dat Bertje
Boerekamp het klankbord met zaag en bijl kortge
maakt heeft voor de kachel van pastoor Van den
Heuvel.
Mocht u meer willen weten over de Sint-Lamber
tuskerk in Someren? Het boek ‘Ode aan de Lam
bertuskerk’ ligt in de boekhandel en is ook bij de
schrijver Cees Verhagen te koop.
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