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Historische vereniging Heemkundekring De Vonder Asten-Someren
Vereniging en bestuur
Heemkundekring De Vonder stelt zich ten doel (kennis over) het cultuurhistorisch erfgoed 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 heden en
verleden een bijdrage hebben geleverd aan onze leef- , woon- en werkomgeving.
 
Dit resulteert in:
* het organiseren van lezingen en excursies
* het organiseren van dorpswandelingen
* het initiëren van cursussen
* een heemkundige bibliotheek
* werk- en studiegroepen
* het verzamelen van heemkundige foto's, films en documenten
* het beheer van Heemhuis, Heemkamer en Archeologiehuis
* rondleidingen van leerlingen van basisscholen door Heemhuis, Heemkamer en Archeologiehuis
* archeologisch en historisch onderzoek
* periodiek De Vonder
* inzet voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten
 
Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Jan van de Rijdt, secretaris Harrie Wijnen, penningmeester
Bert de Lau en de leden Frans Adams, Henk Meeuws, Martien Aarts en Tom Waals.
 
Lid worden?
De vereniging biedt u volop de mogelijkheid om uw hobby uit te oefenen, al of niet in groepsverband.
Verwezen wordt naar de werkgroepen, zij staan verderop genoemd. De Vonder wil ook in toenemende
mate gesprekspartner zijn bij alle discussies waar het beleid met betrekking tot cultuurhistorie van de
gemeenten Asten en Someren aan de orde is. Daarvoor is invloed nodig en invloed ontstaat door getallen.
Hoe meer leden De Vonder verenigt, hoe sterker onze stem kan doorklinken.
 
Het lidmaatschap kost € 30,- per jaar en geldt voor alle leden van het gezin. Het abonnement op ons
verenigingsblad De Vonder is daarbij inbegrepen. Abonnement op De Vonder kost € 12,50 per jaar.
Woont u buiten de gemeenten Asten en Someren, dan vragen wij u € 10,- voor de extra verzendkosten.
 
Het onderstaande aanmeldingsformulier kunt u sturen aan:
Secretaris Heemkundekring De Vonder Asten-Someren
p/a Heemhuis Molenstraat 10, 5711 EW  Someren.
 
---------------------------------------------
Ondergetekende geeft zich op als lid van De Vonder.
Naam:
Adres:
Postcode:                           Plaats:
Telefoon:                           E-mail:
Speciale interesse in:
Datum:                              Handtekening:
---------------------------------------------
 
U kunt zich ook aanmelden per e-mail: hkkdevonder@xs4all.nl of via de website: www.heemkundekring
devonder.nl. Na ontvangst neemt de secretaris contact met u op.
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REDACTIE:
Theo Knoops

Voorwoord
Voor u ligt het programmaboekje van lezingen, bijeen
komsten en excursies van De Vonder voor het jaar
2013-2014. Het programmaboekje ziet er anders uit dan
u gewend bent, ook hier is de voortgang van de techniek
merkbaar. Het formaat is van A5 naar A4 gegaan en
enkele pagina's zijn in kleur.
 
Bij de opzet van het programma volgen we de traditie. Er
zijn zes lezingen en een filmavond, die toegankelijk zijn
voor iedereen. Daarnaast zijn er voor onze leden enkele
excursies gepland. Eén van die excursies houdt verband
met de laatste lezing in deze cyclus en gaat naar Merks
plas. Het thema is armoede, landloperij en hoe de samen
leving daar in de loop der eeuwen mee om ging. In De
Nederlanden zijn zogenaamde landbouwkolonies inge
richt om het pauperisme te bestrijden. Hier werden
landlopers tot arbeid gedwongen. Deze lezing is een goede
voorbereiding voor de grote excursie naar zo'n land
bouwkolonie bij het dorp Merksplas in België. Voor de
excursies is aanmelden vereist, daartoe ontvangen onze
leden te zijner tijd nog een uitnodiging.
 
Bij de jaarvergadering en de feestavond wordt het aan
gename met het nuttige gecombineerd. Al onze leden en
hun partners of huisgenoten zijn daarbij van harte wel
kom.
 
Kortom, er valt weer volop te leren en te genieten.
 
De programmacommissie
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Werkgroepen en activiteiten
Archeologie
Willem van den Bosch, 0493-492758, w.bosch265@upcmail.nl
Archivariaat
Pieter van Hoek, 0493-691451, p.hoek8@chello.nl
Harrie Muijen, 0493-493374, harry.muijen@chello.nl
Bodediensten
Harrie Wijnen, 0493-493518, h.wijnen@upcmail.nl
Boekuitgaven
Adrie Mennen, 0492-331925, a.mennen@inter.nl.net
Cultuurhistorie Asten-Someren
Ria Berkvens, ria.berkvens@kpnmail.nl
Dorpswandelingen
Louis van den Bosch, 0493-492222, louisvandenbosch@hetnet.nl
Excursies en lezingen
Marijke Hollestelle, 0493-695318, marijkehollestelle2@gmail.com
Filmwerkgroep
Hans van de Laarschot, 0493-341555, h.laarschot@planet.nl
Fotowerkgroep
Adrie Mennen, 0492-331925, a.mennen@inter.nl.net
Genealogie
Jan Welten, 0493-693469, jawelten@onsbrabantnet.nl)
Heemkamer
Cees Verhagen, 0493-493036, c.verhagen54@upcmail.nl
Huismeester / keuken
Leo Groels, 0493-493103, l.groels2@chello.nl
Monumenten
Ad Kersten, 0493-693542, adrie.kersten@gmail.com
Oud Schrift
Jack Jöris, 0493-695634, jacjoris@chello.nl
PR
Johan Otten, 06-18177191, otten.j@gmail.com
Redactie De Vonder
Ad Verrijt, 0493-688388, a.verrijt@kpnplanet.nl
Rondleidingen voor scholen
Karel Velings, k.velings@chello.nl
Systeembeheer en website
Theo Knoops, 0493-693363, theo.knoops@heemkundekringdevonder.nl
Toponiemen
Tom Waals, 0493-693783, twaals1949@kpnmail.nl
Tuinman
Engelie Hoeben, 0493-494312, opahoeben@upcmail.nl
 
Voor leden van de werkgroepen, zie de website:
www.heemkundekringdevonder.nl/mensen/werkgroepen.php
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De bende van de Bokkenrijders
Spreker:
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:

Ton van Reen
Donderdag 24 oktober 2013
Klok en Peelmuseum, Ostade, Asten
20.00 uur
€ 3,- per persoon (gratis voor leden van De Vonder)

De bokkenrijders spelen nog altijd een grote rol in
de verbeelding van de mensen. Nog steeds worden
er verhalen verteld over Nolleke van Geleen, over
Geerlingh met de dode hand, Schinderhannes, Jan
de Lichte en de Bende van Baekeland. Maar vooral
over Joseph Kirchhoffs, de bekendste kapitein van
de bokkenrijders. Volgens sommige historici was
hij de grootste leider van de armen die in opstand
kwamen tegen de rijken die hen onderdrukten.
Tijdens zijn bewogen leven groeide de chirurgijn uit
Kerkrade uit tot de bekendste en meest gevreesde
aanvoerder van de grootste bende van hongerlij
ders, struikrovers en rechteloze mensen. Besmet als
hij was door de boeken van Rousseau en de andere
schrijvers van de Verlichting, kwam hij op voor de
onderdrukte mensen en vormde hij een bijna mili
tair optredende bende. Helaas is hij met zijn mannen
te vroeg in de pan gehakt. Ze werden opgehangen,
gevierendeeld, levend verbrand of stierven op het
rad.
 
De bendes van de bokkenrijders ontstonden vooral
door de grote hongersnoden in de achttiende eeuw.
Om sterk te staan zouden ze een verbond met de
duivel hebben gesloten. In het volksgeloof werd de
duivel vaak als een bok met horens afgebeeld. Bij
bijeenkomsten die de bokkenrijders ’s nachts hiel
den, zouden ze als zinnebeeld van hun verbond met
de duivel een beeldje van een bok op tafel hebben
gezet. Het zou zijn gesmeed van het goud van uit
kerken geroofde kelken en monstransen. ’s Nachts
zouden de bokkenrijders zich op de rug van bokken
door de lucht verplaatsen.
 
Waren het echte misdadigers? Iedereen die in de
gewelddadige achttiende eeuw niets had, werd voor
galg en rad geboren. Vooral hongerige mensen en
verschoppelingen eindigden hun leven aan de gal
gen die overal in Nederland, België en Duitsland
groeiden als strohalmen.
 
Ton van Reen schrijft romans, kinder- en jeugdboe
ken. Over de bokkenrijders schreef hij eerder de
klassieker De bende van de Bokkenrijders (Uitgeve

rij De Geus) dat werd verfilmd en meermaals werd
bekroond. Daarna verscheen Het Wolvenpak (uit
geverij TIC) over de bokkenrijders in en rond kas
teel Hoensbroek. Bij Uitgeverij Compaan ver
schijnt eind september De kapitein van de
Bokkenrijders, een kleine roman die zich concen
treert rond de persoon van Joseph Kirchhoffs.
 
In zijn lezing vertelt Ton van Reen over de opkomst
en ondergang van de bendes, en over hun invloed
op het leven in de achttiende en de negentiende
eeuw. Om het verhaal aanschouwelijk te maken,
toont hij tijdens de lezing een veertigtal grote platen
in kleur met afbeeldingen van de onderwerpen
waarover hij spreekt.
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Archeologie in de praktijk
Spreker:
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:

Ria Berkvens en Willem van den Bosch
Dinsdag 5 november 2013
Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein, Someren
20.00 uur
€ 3,- per persoon (gratis voor leden van De Vonder)

De lezing geeft de hoofdlijnen uit de archeologie
wetgeving, de taken en verantwoordelijkheden van
gemeenten en laat zien welke rol vrijwilligers daar
bij kunnen spelen.
 
De Wet op de archeologische monumentenzorg
(Wamz) en het Besluit archeologische monumen
tenzorg (Bamz) zijn in september 2007 door de
Tweede Kamer aangenomen. Hiermee kreeg het
Europese Verdrag van Malta (1992) een formele
uitwerking in de Nederlandse wetgeving. De kern
van het Verdrag van Malta is behoud van het ar
cheologisch bodemarchief ter plekke (in situ) en het
principe dat de verstoorder van het bodemarchief
betaalt. Dat betekent dat bij het opstellen van
ruimtelijke plannen er eerst gekeken moet worden
welke archeologische waarden er zijn en hoe deze
tegen verstoring kunnen worden beschermd. Als
preventie niet mogelijk blijkt, dan pas moet er
worden opgegraven (behoud ex situ).
 
Vrijwilligers hebben als amateurarcheologen jaren
lang een hoofdrol gespeeld in het archeologisch
onderzoek. De afgelopen 15 jaar is archeologie
echter een professionele bedrijfstak geworden, iets
waar je een opgravingsvergunning voor nodig hebt.
Beroepsarcheologen en amateurs werken echter
nog steeds veel samen en hebben elkaar duidelijk
nodig. Hoewel de meeste amateurarcheologen niets
liever willen dan zelf opgravingen doen en de eigen
vondsten conserveren en beschrijven, zijn er diverse
andere rollen voor hem bijgekomen. Zo kan de
amateurarcheoloog gedetailleerde kennis aanleve
ren over de plaatselijke archeologie en geschiedenis,
maar ook meewerken aan opgravingen door pro
fessionele bedrijven. Zij zijn ook beschikbaar voor
het uitvoeren van arbeidsintensief onderzoek dat
vanwege de kosten vaak niet binnen de begroting
mogelijk is, maar wel de informatiewaarde van een
opgraving aanzienlijk kan vergroten. Vrijwilligers
zijn echter geen goedkope extra krachten. De mo
tieven voor het samenwerken met vrijwilligers
moeten, voor een succesvolle samenwerking, stoe
len op die wederzijdse winst. Zelfstandig opgraven

door vrijwilligers kan alleen nog in gebieden die
volgens een gemeentelijk selectiebesluit zijn vrijge
geven (er is geen verplichting tot archeologisch
onderzoek). Om te mogen opgraven hebben vrijwil
ligers vooraf toestemming nodig van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
 
De amateurarcheoloog krijgt ook steeds meer te
maken met een ingewikkeld geheel van wetten en
regels, taken en verantwoordelijkheden van ver
schillende overheden en alle andere partijen die een
rol spelen in de archeologische monumentenzorg.
Zo moet je als vrijwilliger niet alleen op de regels in
het bestemmingsplan letten, je moet ook de praktijk
in de gaten houden. Het betekent dat je ook moet
toezien op het verlenen van vergunningen en de
handhaving daarvan. Omdat niet alle kennis hier in
huis is die voor belangenbehartiging nodig is, doet
de archeologische werkgroep een beroep op de re
gionale Archeologische Vereniging Kempen- en
Peelland voor advies en ondersteuning. Hoe dat
gebeurt lichten we deze avond verder toe.
 
Op de zaterdag 9 november is er een gezamenlijk
bezoek aan de grafheuvels bij de Philipsbosweg.
Aanmeldingen en maximaal aantal deelnemers wor
den geregeld op de avond van de lezing.
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De woelige jaren van de reformatie
Spreker:
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:

Kapelaan Harold van Overbeek
Woensdag 11 december 2013
Paters H. Hart, Wilhelminastraat, Asten
20.00 uur
€ 3,- per persoon (gratis voor leden van De Vonder)

De noodzaak van de Bossche bisschop Sonni
us (1506-1576)
Op 12 mei 2009 stond het bisdom Den Bosch stil bij
het feit dat het precies 450 jaar geleden werd opge
richt. De oprichting gebeurde door de bekrachti
ging van de bul Super Universas door Paus Paulus
IV. In 2009 bestond niet alleen het bisdom Den
Bosch 450 jaar, maar ook andere bisdommen zoals
Roermond, Antwerpen, Gent en Brugge. Was dit
toeval of zat er meer achter?
 
In de 16e eeuw was de reformatie in alle hevigheid
losgebarsten in de Lage Landen. De katholieke
Kerk voelde zich bedreigd door ketterse stromin
gen, zoals die van Luther, Zwingli en Calvijn, omdat
zij het kerkelijk leergezag ondermijnden.
 
Tot 1559 behoorden onze streken tot het prinsbis
dom Luik, maar de prinsbisschoppen beseften niet
wat er zich allemaal in “het hoge noorden” afspeel
de. Voor hen was de reformatie een ver-van-mijn
bed-show. Het wereldlijk gezag, - vooral koning
Filips II, de Heer der Nederlanden -, zag wél de
gevaren van de reformatie, want zijn rijk dreigde
door godsdiensttwisten te worden verscheurd. Er
moesten maatregelen genomen worden om het tij
te keren. De katholieke Kerk zou zich door een
contra-reformatie moeten verzetten tegen nieuwlichterijen 
en daarom moest er een daadkrachtig kerkelijk
bestuur komen dat tegen een stootje kon. Een op
lossing daarvoor werd gevonden in het oprichten
van nieuwe (kleinere) bisdommen. Koning Filips II
stuurde de Brabander Franciscus van der Velde
(Sonnius) naar Rome om deze zaak bij de paus te
bepleiten. Sonnius zou de drijvende kracht worden
van de nieuw op te richten bisdommen om vervol
gens zelf de eerste bisschop van Den Bosch
(1561-1570) en daarna ook nog eens de eerste bis
schop van Antwerpen (1570-1576) te worden.
 
Wie was deze Sonnius? Hij was professor in Leuven,
inquisiteur, bisschop en concilievader. Kortom, alle
aspecten van de reformatie komen samen in één
persoon. Het leven van Sonnius geeft een mooi

beeld van hoe men in de 16e eeuw priester werd, wat
het betekende om professor te zijn aan een univer
siteit, wat het vak van inquisiteur in de Lage Landen
inhield en hoe een bisschop invloed uitoefende in
zijn bisdom.
 
Zijn werk was alles behalve gemakkelijk. Het op
richten van nieuwe bisdommen bracht grote veran
deringen met zich mee in een gebied waar reeds oude
structuren lagen. Kapittels en abdijen hadden in
onze streken eeuwenlang een machtspositie, maar
deze kwam in het geding doordat er nu een bisschop
kwam die de scepter zwaaide. De oprichting van het
bisdom Den Bosch ging niet zonder slag of stoot,
maar toch werden de fundamenten en structuren
gelegd die nog steeds actueel zijn.
 
De 16e opvolger van Sonnius komt uit onze streek:
Antoon Hurkmans, een boerenzoon uit Zummere.
Na 454 jaar is er veel veranderd, zijn er de proble
men van deze tijd, maar nog steeds liggen er de
fundamenten die Sonnius eens neerlegde. De moei
te waard om er kennis van te nemen!
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Het traditionele avondje Films uit de oude doos.
 
Deze avond zal de filmwerkgroep weer een keuze
maken om u die avond veel kijkgenot te geven. Het
accent van deze avond zal Asten zijn.
 
Een greep uit het programma:
* Astense krulstaarten
* Houtzagerij Waals
* Melkventer in de sneeuw
* Verre verwanten- bevrijding Asten
 
De filmwerkgroep blijft zoeken naar meer bewegen
de beelden om die voor de toekomst te bewaren.
Iedereen wordt uitgeno
digd om zijn leukste, aar
digste, beste, interessant
ste gastfilmpje aan te le
veren. Wanneer dat op
tijd gebeurt, kan de werk
groep een keuze maken
welke van de aangelever
de films of videobanden
op DVD omgezet kunnen
worden om op avonden
als deze vertoond te wor
den. Als u zo'n filmpje van
Asten, Someren of de regio heeft, stellen wij het zeer
op prijs om dit filmpje of videoband om te mogen
zetten op DVD. Het filmpje moet ouder zijn dan 20
jaar. Mocht het zijn dat de beeld groep nog een
filmavond wil verzorgen, dan zal dit via de media
bekendgemaakt worden.
 
Graag op tijd de films of video's aanmelden via
* hkkdevonder@xs4all.nl of via
* 0493-341555 of aan
* h.laarschot@planet.nl
 

Filmavond Asten
Organisator:
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:

Filmwerkgroep van De Vonder
Woensdag 22 januari 2014
Klok & Peel Museum, Ostade,  Asten
20.00 uur
€ 3,- (Gratis voor leden van De Vonder)

In een van de voorgaande jaren zijn we ooit verrast
door de grote toeloop van belangstellenden. Daar
om heeft De Vonder voor de filmvertoning maar
meteen een grote ruimte gereserveerd: de prachtige
Orangerie van het Klok & Peel Museum.
 
Stroomt u maar massaal toe, wij zijn er klaar voor!
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Kadaster sinds 1832
Spreker:
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:

Maan Verheijen
Woensdag 19 februari 2014
Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein, Someren
20.00 uur
€ 3,- per persoon (gratis voor leden van De Vonder)

Het Kadaster in Nederland registreert sinds 1832
alle belangrijke gegevens over onroerende zaken als
gebouwen en grond maar ook over roerende zaken
als vliegtuigen en schepen en alle rechten die daarbij
horen. Deze gegevens zijn tot ca. 1990 opgeslagen
op kaarten en in registers. Daarna heeft geautoma
tiseerde verwerking en opslag plaats gevonden.
Inmiddels heeft het Kadaster de gegevens uit hun
archieven grotendeels gedigitaliseerd. Dit maakt
dat deze informatie voor een breder publiek be
schikbaar wordt. Via de kadastrale archieven kan
men bv. onderzoek doen naar de bouwhistorie van
panden, de eigendomssituatie en de begrenzingen
van percelen, de veldnamen en plaatselijke aandui
dingen, de akten van eigendomsovergang, hypothe
ken en nog veel meer.
 
De heer Maan Verheijen, oud-medewerker van het
Kadaster, zal aan de hand van voorbeelden het nut
van de kadastrale archieven bij historisch onder
zoek nader toelichten. Ook zal hij u nader informe
ren welke gegevens op dit moment al beschikbaar
zijn en hoe u die kunt raadplegen.

 
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over
de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten
die daar bij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dat
geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en (onder
grondse) netwerken. Onze wettelijke taak zorgt voor
rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie
welke rechten heeft. Samen met andere overheden
zorgen we ervoor dat de geografische informatie van
Nederland goed te raadplegen is. Dit doen we tegen
zo laag mogelijke kosten.
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Feestavond met tonprater Rob Scheepers uit Sterksel
Sprekers:
Datum:
Plaats:
Aanvang:

Zoveel mogelijk leden van De Vonder
Vrijdag 14 maart 2014
Zaal Café van Hoek, Markt, Asten
20.00 uur

Een van de hoogtepunten in het jaarprogramma is
ieder jaar weer de druk bezochte feestavond.
 
Met genoegen kan het bestuur van De Vonder u
meedelen dat tonprater Rob Scheepers onze feest
avond komt opluisteren. Op de stille momenten zal
de Fotowerkgroep historische foto's vertonen. Tij
dens de avond is er, onder het genot van een keum
ke koffie of iets anders, aangekleed met een stuk
pipperkoek, roggebrood mi zult en aander lekker
dingen, volop de gelegenheid om te buurten.
 
Voor deelname dient u zich van te voren op te geven,
hierover volgt nog bericht.

Op de jaarvergadering legt het bestuur verantwoor
ding af over de gang van zaken in het afgelopen jaar.
De financiën spelen daarbij een belangrijke rol. Het
bestuur is echter ook zeer benieuwd naar uw sug
gesties voor het toekomstig beleid.
De agenda voor deze ledenvergadering wordt vooraf
toegestuurd.
 
In het informeel gedeelte zullen Somerenaar Louis
van den Bosch en Astenaar Ad Kersten uw kennis
testen aan de hand van een quiz met het uiteindelij
ke doel:
Wie is de slimste mens van De Vonder?
De quiz is samengesteld met vragen en foto’s over
uitsluitend Asten en Someren. Degene die het
hoogste scoort wacht eeuwige roem en een leuke
prijs.

Jaarvergadering en de Slimste Mens van Asten en Someren
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Toegang:

Woensdag 26 maart 2014
Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein, Someren
20.00 uur
Alleen leden van De Vonder
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...In de eerste helft van de 19e eeuw kwam in de
dorpen langs de Peel vrijwel geen nijverheid voor.
Hier en daar werkten huiswevers voor fabrikanten uit
Helmond, Geldrop, Eindhoven of Gemert. Fabrieken
ontbraken in het dorpsbeeld van de meeste Peeldor
pen. Asten maakte hierop een uitzondering. Van der
Aa schreef in zijn Aardrijkskundig Woordenboek dat
Asten in de veertiger jaren van de 19e eeuw drie
bierbrouwerijen, twee leerlooierijen, een katoenfa
briek, twee ververijen, een wolspinnerij en drie molens
telde. De belangrijkste handel was die in boter, vee
en turf....
(Uit Jean Coenen: Asten, 'n eeuw historie van een
Peeldorp)
 
 ... De schoorsteen was het fiere signaal der welvaart
temidden van bedrijvige fabrieken: boter, margarine,
kaas, koffie, thee, weverij, ververij, kantoor, paarden
en wagens. Honderdvierenveertig eigen winkels tot in
Schotland en België. Asten krijgt een postkantoor.
Asten krijgt een tram. Asten heeft een geleerde on
derwijzer. Asten ziet vreemde heren in het dorpsbeeld
verschijnen. De jongens van het dorp zijn knapper dan
van andere dorpen uit de omtrek. Bluijssen drukt een
stempel op de plaats. Het is of het dorp verbonden
raakt met de levensdriften van een rijk en jachtig
buitenland. De stroom der welvaart golft over het
dorp. En de vloed van kapitaal en groothandel om
spoelt de straten van het ijverige volk in de Peel...
 (Uit : Peter Vink: Zwerftochten door de Peel")
 
Dominant is de positie van de Bluijssens in het Asten
van de negentiende eeuw en de erfenis ervan in de
twintigste eeuw. Bluijssen deed in boter en marga
rine, in textiel en bankzaken, had ruzie met de
boeren, verhief het dorp in cultureel opzicht, zette
een winkelketen op met meer dan honderd zaken,
voornamelijk in Holland.
 
Bij de apocalyps in 1907 was Asten is spaargeld
kwijt en een van de Bluijssens komt op tragische
wijze in Parijs om het leven.
 
Maar Asten gaat door... met boter en margarine,

Asten Industriedorp
Spreker:
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:

Theo Knoops
Woensdag 16 april 2014
Klok en Peel Museum, Ostade, Asten
20.00 uur
€ 3,- per persoon (gratis voor leden van De Vonder)

ijzergieterijen, brandspuiten, torenuurwerken,
klokken, drukkerijen, er is vroeg elektrisch licht,
maar de straatlantaarns gaan op gas, er komt eerder
dan elders waterleiding, koek, strohulzen, de tram.
 
Deze lezing is een inventarisatie van de industriële
bedrijvigheid in Asten.
* Hoe zijn de bedrijven ontstaan?
* Wat waren de hoogtepunten?
* Waar stonden de gebouwen?
 
Wat voor sporen heeft deze roemruchte industriële
bedrijvigheid nagelaten in het Asten van de 21e
eeuw?
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Het verhaal van de Kilsdonkse Molen in Dinther
start in de 14de eeuw als de molen een belangrijk
onderdeel vormt van het natuurlandschap in het
stroomdal van de Aa. Ook binnen de leefgemeen
schap heeft de molen een belangrijke functie. De
molen maakt namelijk het dagelijkse werk mogelijk
voor boeren, bakkers en brouwers en verdient zo de
kost voor de molenaar.
 
In het begin bestaat de Kilsdonkse Molen uit twee
watermolens. Pas jaren later ontstaat de unieke
combinatie van een watervluchtmolen met een
watermolen. De ene molen, uitgerust met een wie
kenkruis en een waterrad, maalt rogge en boekweit
tot meel. In de andere molen wordt uit koolzaad
spijsolie en veevoer geslagen. Totdat in 1880 op last
van de overheid de waterraderen worden verwij
derd. De raderen zorgen voor opstuwing van het
water en daarmee wateroverlast voor de boeren in
de omgeving. Toen kon alleen nog met windkracht
koren worden gemalen. Later wordt ook het wie
kenkruis vervangen door een oliemotor en wordt
de molen door de jaren heen verder gemoderni
seerd.
 
Het verval van de molens is ingezet en door het
verlies van haar oorspronkelijke functies, worden
de onderdelen van de molen langzaamaan een schim
van wat zij ooit waren. Wat is overgebleven, is een
deel van de romp van de korenmolen en het gebouw
van de oliemolen. Daarentegen is de natuurlijke
omgeving nauwelijks aangetast. Onderzoek heeft
uitgewezen dat meer dan voldoende gegevens en
materialen aanwezig zijn om de unieke situatie van
1880 weer volledig te herstellen. Het verhaal van de
Kilsdonkse Molen is dan ook nog lang niet ten
einde. Sterker nog, met enthousiasme en gedragen
door velen is gewerkt aan een luisterrijke wederge
boorte. In de periode van 2003 tot 2009 is het vol
ledige project, dankzij vele subsidies, fondsen en
sponsoren, in eendrachtige samenwerking met
Waterschap Aa en Maas, gerestaureerd en gerecon
strueerd. Op 8 mei 2009 zijn beide bijzondere mo
lens door ZKH Prins Johan Friso weer in bedrijf
gesteld. Daarmee is een cultuurhistorisch en indu

strieel uniek stuk erfgoed behouden gebleven voor
volgende generaties. In juni 2011 is het boek “De
Kilsdonkse Molen, een uniek monument aan de
Brabantse Aa” uitgebracht, waarin de geschiedenis,
de restauratie, de toekomst en de relatie met de rivier
uitgebreid is beschreven en geïllustreerd.
 
Stichting De Kilsdonkse Molen, Dinther, gemeente
Bernheze, Juni 2011.
 
Voor deelname aan deze excursie dient u zich van te
voren op te geven. Hierover volgt nog bericht.

Kleine excursie naar de Kilsdonkse Molen
Datum:
Verzamelen:
Vertrek:
Kosten:

Zaterdag 3 mei 2014
Om 9.45 uur op parkeerplaats van zwembad De Diepsteeckel
Uiterlijk 10.00 uur
€ 5,- per persoon (koffie met gebak bij aankomst hierbij inbegrepen)
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Toen arm-zijn nog een misdrijf was...
Spreker:
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:

Karel Govaerts
Woensdag 21 mei 2014
Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein, Someren
20.00 uur
€ 3,- per persoon (gratis voor leden van De Vonder)

Armoe is van alle tijden. Het is boeiend om zien hoe
men daar gedurende al die jaren mee omging, hoe
men zowel aan liefdadigheid deed als aan repressie.
En de vraag is ook: wat hebben we nu eigenlijk
geleerd?
 
In de vroege middeleeuwen aanvaardde men het
standenverschil in de maatschappij, maar naarma
te er meer armoede kwam, maakte men onderscheid
tussen de eigen armen en de vreemde armen. De
eerste groep kon rekenen op mededogen en begrip,
terwijl de vreemde bedelaars (ook landlopers of
vagebonden genoemd) werden verjaagd en verban
nen. Om dit probleem op te lossen, werd in de pe
riode van de Verlichting tuchthuizen opgericht,
waar de landlopers werden onderworpen aan
dwangarbeid.
 
Het was de Nederlander Joannes Van den Bosch,
die op het idee kwam om te starten met de zoge
naamde landbouwkolonies als oplossing voor het
probleem van het pauperisme. In 1818 stichtte deze
ex-generaal in Drenthe een Maatschappij voor
Weldadigheid en startte er met zogenaamde Vrije
Kolonies en Onvrije Kolonies. Eén ervan is Veen
huizen, bij alle Nederlanders bekend! Omwille van
het succes werd in 1822 de Maatschappij voor
Weldadigheid van de Zuidelijke Nederlanden (nu
België) opgericht met een Vrije Kolonie in Wortel
en een Onvrije Kolonie in Merksplas.
 
Hoewel er officieel al lang geen landlopers meer zijn,
is deze sociale geschiedenis nog tastbaar aanwezig
in het landschap, zowel in Drenthe als in de Noor
derkempen. De gelijkenis tussen Veenhuizen en
Merksplas is opvallend! Zowel
in Veenhuizen als in Merksplas
is er ook een Gevangenismuse
um, waar men zich kan verdie
pen in deze materie. Omwille
van deze unieke combinatie
stellen de vroegere landbouw
kolonies van Nederland en

België zich nu samen kandidaat voor het Unesco
Werelderfgoed.
 
Karel Govaerts (B, 1944), technisch ingenieur, is
voorzitter van Heemkundekring Marcblas vzw te
Merksplas, voorzitter van Gevangenismuseum vzw
te Merksplas, hoofdredacteur van De Nieuwe
Spetser en voorzitter van de gidsenwerking bij
Toerisme Merksplas.
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Merksplas is een dorp dat in het verleden aan de
grens van het Markgraafschap Antwerpen lag,
vooral bekend om zijn plassen, poelen en vennetjes.
 
De strafinrichting
Later werd Merksplas vooral bekend door haar
strafinrichting. De huidige strafinrichting is één van
de vijf beschermde gebouwen op het terrein van
Merksplas-Kolonie. Net als de andere gebouwen
op het domein is de strafinrichting eigendom van
het ministerie van Ambtenaren, afdeling Regie der
Gebouwen. Het complex wordt gebruikt door het
ministerie van Justitie. De strafinrichting is gedeel
telijk nog steeds in gebruik. Er is een gevangenis
museum gevestigd, en in dit museum wordt de ge
schiedenis van het Belgisch gevangeniswezen vanaf
de middeleeuwen tot heden verteld. De geschiedenis

van Merksplas Kolonie begint in de periode van de
Hollandse Bezetting. In 1887 werd de celgevangenis
opgericht. Ook de landloperskolonie van de Noor
derkempen komt ruimschoots aan bod. Aan de
hand van taferelen, foto’s, voorwerpen, teksten en
illustraties krijgt u een indrukwekkend beeld van
het leven achter de tralies zowel vroeger als nu.
Gidsen zullen ons rondleiden in dit museum en er
zal een videofilm vertoond worden.
 
Kasteel der Hertogen van Brabant.
In de middag rijden we naar Turnhout naar het
kasteel van de hertogen van Brabant. Dit kasteel is
gelegen in het centrum van Turnhout. Het kasteel
stamt uit de 12e eeuw en werd herhaaldelijk ver
bouwd. In de tijd van Maria van Hongarije, land
voogdes van de Nederlanden, was het een hof van
plaisanterie. In de 18e en de 19e eeuw raakte het
kasteel in verval. De provincie kocht het gebouw
rond het begin van de 20e eeuw van de gemeente en
ging na de Eerste Wereldoorlog onder leiding van
een provinciaal architect tot een grondige restaura
tie over. Nu is er het gerecht gehuisvest en is het
gebouw doordeweeks niet te bezoeken.
 
Voor deelname aan deze dag dient u zich van te voren
op te geven. Hierover volgt nog bericht.

Grote excursie naar Merksplas-Kolonie en het Kasteel der Hertogen
van Brabant
Datum:
Verzamelen:
Vertrek:
Kosten:

Zaterdag 14 juni 2014
Bij Café Restaurant De Platte Vonder, Someren-Eind
De vertrektijd is nog niet vastgelegd
De kosten zijn nog niet vastgelegd
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Noteer in uw agenda
2013
do 24 oktober, 20.00 uur, Museum Asten: de bende van de Bokkenrijders
di 5 november, 20.00 uur, Centraal Someren: Archeologie in de praktijk
za 9 november: Archeologie, bezoek aan de grafheuvels
wo 11 december, 20.00 uur, paters Asten: Reformatie en Sonnius
 
2014
wo 22 januari, 20.00 uur, Museum Asten: Filmavond Asten  
wo 19 februari, 20.00 uur, Centraal Someren: Kadaster sinds 1832
vr 14 maart, 20.00 uur, Van Hoek Asten: Feestavond en tonprater
wo 26 maart, 20.00 uur, Centraal Someren: Jaarvergadering en quiz
wo 16 april, 20.00 uur, Museum Asten: Asten Industriedorp
za 3 mei: Kleine excursie naar de Kilsdonkse molen te Heeswijk-Dinther
wo 21 mei, 20.00 uur, Centraal Someren: Toen arm nog een misdrijf was
za 14 juni: Excursie naar het Gevangenismuseum te Merksplas en Turnhout
 

Heemkundekring De Vonder, 41 jaar jong
Op 24 oktober 1972 werd de oprichtingsvergadering gehouden van onze vereniging. In 1941 werd door
meester Eijsbouts in Someren een heemkundekring opgericht, maar ook in Asten kwam in die periode
een heemkundekring. Someren kreeg op de zolder van het gemeentehuis een oudheidkamer. Door de
regelgeving van de bezetter (Kulturkammer) zijn deze heemkundekringen al snel ten onder gegaan. In
1951 was er weer een poging, maar die mislukte.
 
Een bezoek van Ad Smulders, Gerrit Snoek, Anton v Asten en Martien v Kuijk aan  heemkundekring
De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten voor een lezing van pater Dagobert Gooren in Heeze gaf de
aanzet tot oprichting van onze kring. Op de terugweg zei men tegen elkaar, dat moet bij ons toch ook
mogelijk zijn. Zij zochten contact met anderen en in februari 1972 kwamen enkele initiatiefnemers bij
elkaar in de Hoijse Hoeve. Dat waren Piet van der Zanden, Henk Krutwagen, Piet v Mook, Judith Bos,
Henriétte Huizinga-van den Bosch, André Lehr, Ad Smulders, Anton van Asten, Martien v Kuijk, Frans
Goosen, Frank Hoes, Janus v Heugten, Harrie v Asten, Gerard Strijbosch en het echtpaar Piek-Pieck.
Na een reclamecampagne werd op 24 oktober 1972 de oprichtingsvergadering gehouden in een klein
zaaltje van het gemeenschapshuis in Asten. De eerste voorzitter werd Henriétte Huizinga-van den Bosch.
De naam van de vereniging De Vonder werd bedacht door Anton van Asten, deze werd op 3 januari 1974
officieel.
 
Jaren later werd door ons lid Wil van Triet een prachtig nieuw logo ontworpen.
 
Hulde aan deze oprichters.
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Vrienden van Heemkundekring De Vonder
Acfis Business Centrum Ter Hofstadlaan 75 5711 VV Someren
Fysiotherapie Campanula Floralaan 22 5721 CV Asten
Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms-Verberne Molenakkers 5 5721 WR Asten
M.J.E. Driessen Advies en Beheer Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren
Driessenbouw Asten bv. Molenakkers 7 5721 WR Asten
Elektro Technisch Buro Willem Bos Trasweg 5 5712 BB Someren - Eind
Aannemersbedrijf Geven Ommelseweg 48 5721 WV Asten
Gianotten Adviesbureau Witvrouwenbergweg 8h 5711 CN Someren
Isobouw Systems BV Kanaalstraat 107 5711 EG Someren
van Kaam Netwerk Postbus 111 5710 AC Someren
Notaris Kessels Wilhelminastraat 30-32 5721 KK Asten
Larco Foods B.V. Industrielaan 10 5711 CX Someren
F. Leenen Someren Beheer bv Dr Eijnattenlaan 28 5711 AW Someren
Leenen Steengoed b.v. Vaarselstraat 34 5711 RE Someren
Garage Linden Ter Hofstadlaan 140 5711 VZ Someren
Beheermaatschappij van der Loo markt 10 5720 GE Asten
Partycentrum De Platte Vonder Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind
Frank van Stekelenburg, Assurantien Hofstraat 25 5721 BA Asten
Makelaardij Strijbosch Hofstraat 24 5721 BB Asten
H. van de Vijver Bosweg 7 5754 PV Deurne
Harrie Welten (Jumbo) Kuilvenweg 6 5712 GX Someren
Mevr. Wijnen Speelheuvelstraat 41 5711 AT Someren
Wijnen Bouw en Service Dorser 2 5711 LE Someren
A de Wit Speelheuvelplein 4 5711 AR Someren
P van der Zanden Jan van der Diesdunckstraat 17 5721 VN Asten
 
Dankzij de Vrienden en donaties van het Jan van der Loo Fonds, Rabobank Peelland en ONA heeft de
Heemkundekring interessante projecten kunnen uitvoeren.
 
Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk. Wilt u onze vriend worden, neem dan
contact op met penningmeester Bert de Lau telefoon 0493-493137.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  
H. Wijnen, Dorpstraat 22, 

5711 GP SOMEREN


