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Heemkundekring De Vonder stelt zich ten doel de kennis van het cultuurhistorisch erfgoed van de ge
meenten Asten en Someren te behouden, over te dragen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseer
den. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, zal De Vonder zich inspannen voor het behoud van het erfgoed.
Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die in heden en verleden een bijdrage
hebben verleend 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 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 of niet in groepsverband.
Verwezen wordt naar de werkgroepen. De Vonder wil ook in toenemende mate gesprekspartner zijn bij
alle discussies waar het beleid met betrekking tot cultuurhistorie 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
verenigingsblad 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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het aanmeldingsformulier kunt u sturen aan de secretaris van De Vonder, p/a Heemhuis Molenstraat
10, 5711 EW  Someren.
 
U kunt zich ook aanmelden per e-mail: hkkdevonder@xs4all.nl of via de website: www.heemkundekring
devonder.nl. De secretaris neemt dan contact met u op.
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COLOFON
 
VOORZITTER:
Jan van de Rijdt
 
PENNINGMEESTER:
Bert de Lau
 
SECRETARIS:
Harrie Wijnen
 
REDACTIE:
Theo Knoops

Voorwoord
Voor u ligt het programmaboekje van lezingen, bijeen
komsten en excursies van De Vonder voor het jaar
2014-2015. Dit jaar zijn er alles bij elkaar veertien activi
teiten tegen twaalf vorig jaar.

Om te beginnen zijn er ledenbijeenkomsten:
* de ledenavond over de geldzaken van De Vonder
* de feest-avond met Mien en de Zömmerse Hirre
* de jaarvergadering gevolgd door een lezing over de
Tweede Wereldooorlog.

Dan de filmavonden. In november is er een filmvoorstel
ling in Someren-Eind met oude films uit het kerkdorp en
in januari is er een voorstelling in de Ruchte met films
van Someren.

Bij de lezingen is er vier keer aandacht voor de wereld
oorlogen:
* interview met mensen die de bevrijding van Asten
hebben meegemaakt
* de strategie rond de bevrijding van Asten
* de propaganda tijdens de Eerste Wereldoorlog
* over een bijzondere gebeurtenis met Kerst 1944.

Verder veel aandacht voor Brabantse cultuur: - dorpsle
ven tussen herberg en hoogmis, over wangedrag, - Rim
pelkes, over bijzondere dingen in het dagelijkse dorpsle
ven, - Mien en de Zömmerse Hirre, over het Somerense
dialect, - dialecten en toponiemen in heel Noord-Brabant
en - Eer schande en humor, over het leven onder de
geestelijke en wereldlijke overheid.

Ten slotte nog de beide excursies. De kleine excursie is
naar museum Eynderhoof in buurgemeente Nederweert
en de grote excursie is dit jaar naar de stad Utrecht.

Kom kijken, kom luisteren, ga mee en geniet er van!
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Werkgroepen
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
Dorpswandelingen
Louis van den Bosch, 0493-492222, louisvandenbosch@hetnet.nl
Excursies en lezingen
Marijke Hollestelle, 0493-695318, marijkehollestelle2@gmail.com
Filmwerkgroep
Harrie Wijnen, 0493-493518, h.wijnen@upcmail.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
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

4



De bevrijding van Asten
Op 22 september aanstaande is het zeventig jaar
geleden dat een grote Britse legermacht na heftige
strijd waarbij grote aantallen slachtoffers te betreu
ren vielen, de Duitsers uit Asten verdreef. Het front
bleef echter steken in de Peel zodat er nog maanden
sprake was van een grote Duitse dreiging in en om
Asten.
Op 17 september landden duizenden parachutisten
in de omgeving van Eindhoven, Nijmegen en Arn
hem. Het plan van de geallieerden was om de
bruggen onbeschadigd in handen te krijgen zodat
de grondtroepen snel konden oprukken vanaf
Belgisch grondgebied naar Arnhem. De smalle
corridor die op die manier ontstond moest zo snel
mogelijk verbreed worden. De Britse 11th Armou
red Division werd met die opdracht naar Oost-Bra
bant gestuurd. Besloten werd om na de verovering
van Someren de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 11 over
te steken.
Op woensdagavond 20 september 1944 namen

Bevrijding van Asten
Spreker: Lena en Piet Wijnen, Gerard Geboers en Toine Maas

Datum: Dinsdag 16 september 2014

Plaats: Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat, Heusden

Aanvang: 20.00 uur

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

Interview
In de nacht van 21-22 juni 1943 schoot een Duitse
nachtjager de AVRO Lancaster-bommenwerper
gevlogen door piloot Donald Jordan boven de Peel
neer. Kort nadat het getroffen toestel volgens
voorschrift zijn bommenlast had afgeworpen,
crashte het binnen de grenzen van de huidige Groote
Peel. Alle zeven bemanningsleden kwamen om.
De afgeworpen bommen verwoestten de ontgin
ningsboerderij van Karel en Miet van Bussel volle
dig. Als door een wonder raakte geen der dertien
aanwezigen gewond. Vorig najaar vroeg een ach
terneef van Jordan de familie Van Bussel om infor
matie over die crash. Hij wilde de neef van zijn
moeder eer bewijzen door diens verhaal op te teke
nen. Al was Lena van Bussel pas zes toen de bom
men hun huis verwoestten, zij herinnert zich die
nacht nog levendig. Dat geldt ook voor haar drie
jaar oudere buurjongen Piet Wijnen, haar echtge
noot. Met hen heb ik dit bijzondere verhaal gere
construeerd.
Hun authentieke Heusdense dialect maakt dit in
terview voor De Vonder nog boeiender.

Engelse kanonnen op het grondgebied van Someren
stelling in. Die avond en nacht beschoten zij Asten
met de bedoeling de Duitse verdedigers murw te
maken. De Astense bevolking verbleef die nacht
tussen hoop en vrees in hun schuilkelders.
Op last van de Duitsers werd donderdag 21 septem
ber Asten ontruimd. Grote aantallen vluchtelingen
vertrokken richting Deurne, Liessel en Meijel. Die
avond barstte de strijd om Sluis 11 in alle hevigheid
los. Honderden mannen van het Herefordshire
Regiment staken het kanaal over en vormden aan
de Astense kant een klein bruggenhoofd. Die nacht
bouwde de Britse genie een brug die Engelse tanks
de volgende ochtend in de gelegenheid stelde op te
rukken richting Asten.
Vooruitlopend op de gewenste marsroute werd
Ommel op 22 september door de Engelsen bescho
ten. Elke plek waar ook maar een vijandelijke
stelling werd vermoed, werd onder vuur genomen.
De kom van Ommel veranderde in een rokende
puinhoop met vele – vaak hele jonge – burgerslacht
offers die hier te betreuren vielen.

Toine Maas (1961) studeerde Middeleeuwse ge
schiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijme
gen. Samen met Toon Hoefnagels was hij auteur
van onder andere Gevels Zonder Vlag.

Foto uit de collectie Chr. Warnar. Voor de jongens
school op de Markt, van links naar rechts: Joosten,
Crooijmans, van Helmond, Martensen en L.Ver
koelen.
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Tussen herberg en hoogmis
Spreker: Simon van Wetten

Datum: Donderdag 23 oktober 2014

Plaats: Klok & Peel Museum, Ostaderstraat, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

Niemand kan zijn lot ontlopen. Dat geldt voor u en
mij, de moderne mens, en dat was in de periode
1500-1800 niet anders. Dat wil niet zeggen dat in
die drie eeuwen er niemand was die het lot tartte.
Integendeel. En dat lot tarten, dat levert in het geval
van het gemeentearchief Gemert-Bakel ongeveer
10.000 dossiers in het crimineel- en civielrechtelijk
archief op. In die duizenden processtukken treffen
we ongeveer 40.000 mensen aan die het lot wél
durfden tarten en uiteindelijk aan het kortste eind
trokken. Niet zelden nam dat kortste eind de vorm
aan van een gestropt touw, bungelend aan een galg.

Mijn naam is Simon van Wetten (1955), historicus,
geschiedenisleraar, schoolleider, archiefmedewer
ker, gids. Ik woon in Gemert.

Het rechterlijk archief biedt een verrassende, soms
ook onthutsende en niettemin kostelijke inkijk in
het leven van alle dag in een willekeurig Brabants
dorp. Want al is in dit geval het Gemerts rechterlijk
archief de bron, de gebeurtenissen die uit de oude
dossiers opwellen zijn typerend voor het Brabantse
plattelandsleven anno toen en laten ons kennis
maken met de normen en waarden, zeden en ge
woonten in de dorpse samenleving van destijds.
Ik neem u mee naar de harde tijden van weleer,
bespreek de activiteiten van een notoire paardendief
in diens persoonlijk Rampjaar 1672, bekijk met u
de bedelbrieven van rondzwervende invaliden, laat

u kennis maken met Thijs met-den-crommen-
mond, ik kom met een vervelende onthulling, biedt
u wat schokkende scènes uit een huwelijk, laat nu
eens de dief de gelegenheid creëren, loop met u een
verliefde wolf in schaapskleren tegen het lijf, steun
de kerk door de pastoor te beledigen, zie samen met
u de criminele gevolgen van een pestepidemie onder
ogen, we dobbelen tegen elkaar om een varken, en
doorlopen op die wijze nog tientallen andere dos
siers.
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Rimpelkes
Spreker: Ton Cruijssen

Datum: Dinsdag 18 november 2014

Plaats: Klok & Peel Museum, Ostaderstraat, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

Over het algemeen kabbelt het dorpsleven zich
voort volgens bepaalde lijnen, maar met een
zekere regelmaat kom je situaties tegen die een
glimlach oproepen of die je de wenkbrauwen doen
fronsen. In het vlakke water veroorzaken ze een
rimpelke, een mooi verhaaltje of een anekdote.
Een aantal verhaaltjes en anekdotes over het dorp
zijn op een rijtje
gezet en van beelden
voorzien. De ver
haaltjes met de beel
den geven een bij
zondere kijk op per
sonen en op elementen van het dorpsleven. Neem
Uutje van der Meulen. In de jaren zeventig belast
met het onderhoud van het kerkhof, maar meestal
treffen de inwoners uit het dorp hem aan op een
zelfgemaakt zitje van een stapel stenen. “Dat ze
verrekken”, zou Uutje zeggen.
En Marie Kemkes. In de negentig geworden. Altijd
in het huis gewoond waar ze ook geboren is. Marie
houdt er een bijzondere levensstijl op na. Ton Cruijsen is docent aardrijkskunde aan gymna

sium Bernrode te Heeswijk-Dinter.

Ledenvergadering
Datum: Donderdag 6 november 2014

Plaats: Klok & Peel Museum, Ostaderstraat, Asten

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: Alleen voor leden van De Vonder

Filmavond Someren-Eind
Datum: Maandag 3 november 2014

Plaats: Gemeenschapshuis De Einder, Nieuwendijk, Someren-Eind

Aanvang: 20.00 uur

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

Dit jaar heeft de filmwerkgroep er voor gekozen om
twee maal een filmavond te organiseren. We ver
wachten een grote opkomst dus komt U op tijd!

1 Film over mensen en dingen
2 Thijs van Deursen
3 Bouw nieuwe kerktoren
4 Dorp en zijn mensen

Begrotingsbehandeling voor het jaar 2015.

Het dorp heeft ook bijzondere pastoors gehad. Een
pastoor met een doctorstitel en waarvan niemand
snapte waarom hij pastoor werd van een klein dorp
als Reek. En een pastoor die een oogje heeft op zijn
huishoudster en meer oog voor haar heeft dan voor
het verkeer op de weg. Met alle gevolgen van dien.
En wat te denken van de bakker uit het dorp die in
zijn bakkerij een kleefpasta ontwikkelt voor een
kunstgebit.
En bijna alle kleine winkeliers zijn een verhaaltje
waard. Tanta Ranja van de snoepwinkel die binnen
de minuut kan lachen en janken en Rien van de
Geijn die klanten de stuipen op het lijf jaagt met zijn
varkenspoot.
Naast bijzondere mensen zijn er ook bijzondere
situaties. Waarom heeft Reek geen Smitsorgel, ook
al hebben de orgelbouwers Smits hier zelf gewoond?
En waarom krijgt wethouder Zegers geen lintje als
hij 40 jaar wethouder is? En hoe reageert het dorp
op Phil Bloom als ze naakt op de televisie verschijnt?
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Spotten met de vijand in WO I
Spreker: Cees Verhagen

Datum: Donderdag 11 december 2014

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein, Someren

Aanvang: 20.00 uur

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

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, die 100 jaar gele
den begon, werden duizenden affiches, cartoons en
spotprenten gemaakt om de soldaten en het thuis
front te beïnvloeden. “Wij zijn goed en zij zijn
slecht” was de grondgedachte. Bijna alles was ge
oorloofd. Spotten met de vijand was goed voor het
moreel van de soldaten. De Weense satiricus Karl
Kraus bekeek de oorlog
als: “De laatste dagen van
de mensheid”. Naast alle
ellende wilden de mensen
niet alleen slecht of droe
vig nieuws zien of horen,
ze wilden ook wel eens
lachen, ook al was dat
vaak zwarte humor.
Spotprenten en cartoons
geven de historicus een
aparte inkijk hoe men over de vijand dacht of moest
gaan denken en zijn bijzonder historisch bronnen
materiaal.
De kracht van propaganda/ reclame ligt in het
kunnen beïnvloeden van de kijker of lezer. Dit ge
beurt door herhaling van stereotype en door idea
lisering of iets of iemand systematisch zeer ongun
stig voor te stellen. Propaganda ontwikkelde zich
tijdens de Eerste Wereldoorlog tot een belangrijk
oorlogswapen. In feite was er sprake van systema

tische massa-indoctrina
tie en doelbewuste mani
pulatie. Zo zijn er tot op
de dag van vandaag fou
tieve meningen en ideeën
over deze oorlog, die ge
voed zijn door deze pro
paganda.
Alle partijen, die aan de
Eerste Wereldoorlog deel
namen, maakten er ge
bruik van, van persvrij
heid was geen sprake.

Veel amateurs, maar ook vele kunstenaars en au
teurs, leverden hieraan hun bijdragen. Veel van die
tekeningen werden gebruikt voor affiches en pam

fletten. Maar ze werden vooral verspreid door an
sichtkaarten. Door deze ansichtkaarten kon men
het thuisfront beïnvloeden.
Niet alle kunstenaars werkten in dienst van de
machthebbers, veel van hen waren waarschijnlijk
oprecht verontwaardigd en wilden zo een bijdrage
leveren aan hun Vaderland, ook zij waren slachtof
fer van de propaganda.
Cees Verhagen werd geïnteresseerd door de WO1
omdat hij een studie (biografie) heeft gemaakt van
de Belgische Dr. Eijnatten, bekende huisarts in
Someren en Lierop.
Om deze gevluchte
Belg beter te begrij
pen maakte hij een
studie van de WO1.
Een van die aspecten
was het verzamelen
van honderden an
sichtkaarten en pren
ten van deze oorlog.
Uit deze verzame
ling heeft hij een se
lectie gemaakt met
als titel: Spotten met
de vijand.
Cees Verhagen geeft
na een inleiding uit
leg bij de prenten,
omdat niet iedereen goed op de hoogte is van wat
er op de 100 jaar oude prenten te zien is. Anders zou
men misschien de clou van het verhaal missen.

Cees Verhagen is lid van De
Vonder. Hij werkte 35 jaar als
docent praktische toepassin
gen aan de TU/e-faculteit
Scheikundige Technologie. Ver
hagen is druk bezig met het

schrijven van historische boeken over zijn woon
plaats Someren en met schilderen.
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Filmavond Someren
Datum: Woensdag 14 januari 2015

Plaats: Rabozaal van De Ruchte, Laan ten Roode, Someren

Aanvang: 20.00 uur

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

Dit wordt de 2e filmavond van dit seizoen door de
filmwerkgroep. Vanwege het grote succes hebben
we wederom de Rabozaal van de Ruchte gereser
veerd. De volgende films worden aan u vertoond.

Opgravingen aan de hoek Witvrouwenbergweg en Acaciaweg
Spreker: Martijn Bink

Datum: Woensdag 25 februari 2015

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein, Someren

Aanvang: 20.00 uur

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

In oktober en november 2013 heeft een team van
archeologen van VUhbs archeologie uit Amster
dam, een bijzondere omgrachte nederzetting uit de
Middeleeuwen opgegraven aan de Acaciaweg te
Someren. Zij kregen daarbij hulp van archeologie
vrijwilligers van heemkundevereniging De Vonder
Asten-Someren.

Tijdens het onderzoek werden de sporen van twee
grote boerderijen, twee stallen, een hooimijt en drie
waterputten blootgelegd. Opmerkelijk is een 7
meter brede gracht die rondom de boerderij was
aangelegd. Aan de binnenzijde van de gracht heeft
waarschijnlijk een hoge wal gelegen. De bijzondere
gracht en ook het grote formaat van de boerderijen,
doet vermoeden dat het hier om een ‘adelijke hoeve’
gaat, die ergens tussen 1150 en 1225 hier heeft gele
gen. Was het misschien de residentie van de Some
rense ridder Hendrik Kirse en zijn vrouw Mabilia?
Ook zou het een hoeve kunnen zijn geweest die in
bezit was van de dochter van hertog Hendrik I (en
latere keizerin) Maria van Brabant. Intrigerend is
tot slot de naam van de hoeve Witvrouwenberg
(1530 ‘Wijtvrouwenberch’), waar ook de aangren
zende weg naar is vernoemd. Zou deze naam kun
nen verwijzen naar de zojuist opgegraven hoeve?

Bij uitgraven van een van de werkputten werden er
flink wat scherven aangetroffen. Leo Groels is met
een hark het zand gaan uitkammen en dat leverde
zo veel scherven op dat uiteindelijk een fraaie
schenkkan kon worden gereconstrueerd. Peter van
Bussel heeft de afgelopen maanden in het Archeo

Spreker Martijn Bink (Koudekerk a/d Rijn, 1971)
Studeerde provinciaal-Romeinse archeologie aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is als
teamleider Zuid Nederland werkzaam bij VUhbs
archeologie, het opgravingsbedrijf van de Vrije
Universiteit Amsterdam.

1 Someren in beeld
2 De Peel
3 Someren van 1964 t/m 1970
4 Koningin Juliana in Someren

Foto Opgravingsteam bestaande uit medewerkers
van VUhbs en vrijwilligers van de Heemkundekring
Asten-Someren “De Vonder” poseren bij een mid
deleeuwse boomstamput, die zojuist uit de grond is
getrokken.

logisch Centrum in Eindhoven op de woensdag
avonden de pot in elkaar gepast en gerestaureerd.
De pot is een zogenaamde tuitpot in de periode 1100
en 1200 vervaardigd in Brunssum-Schinveld.
Voordat de pot voor verder onderzoek naar de VU
te Amsterdam gaat, wordt deze tentoongesteld in
het gemeentehuis in Someren.
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Een van de hoogtepunten in het jaarprogramma is
de ieder jaar weer druk bezochte feest/contact
avond. Tijdens deze avond is er, onder het genot
van een tas koffie of iets anders, aangekleed met een
stuk pipperkoek, roggebrood mi zult en aander
lekker dinge, volop gelegenheid om te buurten.

Mien en de Zömmerse Hirre
De avond zal worden opgeluisterd door de studie
groep Mien en de Zömmerse Hirre. Zij houden zich
al ruim 10 jaar bezig met het beschrijven en vastleg
gen van het dialect van Someren zoals dat tot na de
Tweede Wereldoorlog nog vrij algemeen gesproken
werd.  De groep bestaat uit Mien Willems-van de
Moosdijk, Harrie Swinkels, Jan van Eijk, Karel
Velings en Louis van den Bosch. Hun streven is het
authentieke Zömmers van de twintigste eeuw te
bewaren. Zo kan men later, als wellicht vrijwel
niemand het dialect nog spreekt, toch ervaren hoe
het ooit klonk. Natuurlijk bestaan er bronnen hoe
het Brabantse dialect en met name dat van Someren
geklonken heeft, maar de fijne nuances van uit
spraak en tongval zullen verdwijnen. Om mogelijk
te maken dat toekomstige bewoners van Someren
en hun nazaten de eigenheden van ons dialect
nauwkeurig kunnen achterhalen, maakt de studie
groep zich sterk met het vastleggen van zowel klank
als schrijfwijze van het Somerens dialect.

Zömmers en Aastes
Er zal op deze avond ook geprobeerd worden dui
delijk te maken waarom er zulke grote verschillen
zijn tussen de uitspraak van het Zömmers en het
Aastes dialect. Zou dit misschien komen omdat
Someren van oorsprong een plattelandsgemeente is
en in buurgemeente Asten vroeger meer industrie
was gevestigd, waardoor “vreemden” zich in Asten
kwamen vestigen? Toch zijn Asten en Someren door
de jaren heen naar elkaar gegroeid, omdat men veel
met elkaar te maken heeft. Voor de jongeren zijn er
geen grenzen. Er is een latrelatie ontstaan, ze hou
den van elkaar, edoch een huwelijk zal het waar
schijnlijk nooit worden. Mien en de Hirre zullen
door middel van liedjes en sketchjes proberen wat
duidelijkheid te brengen en laten horen dat “De
Vonder de verbinding vormt tussen Asten en Some

ren, tussen het verleden, heden en de toekomst”.

Contactavond voor leden van De Vonder
Optreden: Mien en de Zömmerse Hirre

Datum: Vrijdag 13 maart 2015

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein, Someren

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: Alleen voor leden van De Vonder

Van links naar rechts:
Harrie Swinkels, Mien Willems-van de Moosdijk,
Jan van Eijk, Louis van den Bosch, Karel Velings

Kamer van Koophandel meldt...
De activiteiten van Stichting Studiewerkgroep
Mien en de Zömmerse Hirre vinden (onder andere)
plaats in de branche: Speur- en ontwikkelingswerk
op het gebied van de maatschappij- en geesteswe
tenschappen. Deze branche heeft als hoofdcatego
rie: 'Advisering, onderzoek en overige specialisti
sche zakelijke dienstverlening' en is in dit geval
verder onderverdeeld bij: 'Speur- en ontwikkelings
werk', subcategorie 'Speur- en ontwikkelingswerk
op het gebied van de maatschappij- en geesteswe
tenschappen'.

Aanmelden voor de
contactavond
U dient zich van te voren aan te melden, daarover
ontvangt u te zijner tijd nog bericht.

10



Gerard Geboers vertelt...
Francien van Bussel was zestien jaar oud, toen ze
op verzoek van haar moeder bij opa en oma Van
den Broek op de Voorste Heusden melk ging halen.
Van de Wolfsberg in Asten, waar Francien met haar
ouders woonde, naar opa en oma in Heusden was
nauwelijks meer dan een kilometer. Haar moeders
verzoek zou dus onder normale omstandigheden
geen enkel probleem opgeleverd hebben. Zondag
24 december 1944 was echter geen normale zondag.
Op deze dag hadden de Astense winkeliers hun
deuren geopend enerzijds omdat er drie zon- en
feestdagen achter elkaar waren en anderzijds omdat
ze samen met alle Astenaren wat te vieren hadden;
de eerste vrije Kerst na ruim vier jaar bezetting
wilden ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. Maar
ook al was het erg druk in het dorp, veel omzet
haalden de winkeliers niet. Vrijwel alles was
schaars, zelfs de eerste levensbehoeften zouden nog
jarenlang op de bon blijven. Alleen al vanwege hun
herwonnen vrijheid waren de Astenaren die dag heel
uitgelaten en wie zou hen dat kwalijk nemen, ze
hadden het de maanden daarvoor immers zwaar te
verduren gehad.
Die drukte in het dorp kwam niet alleen op het conto
van de Astenaren, ook de talrijke her en der inge
kwartierde geallieerde militairen leverden hun bij
drage. Overal trof je die lui aan, ze zaten in tenten
kampen en bij particulieren en zelfs in scholen
hadden ze hun intrek genomen. Asten was dan wel
bevrijd, maar de oorlog was nog niet afgelopen. Dit
was voor het hele land een verwarrende tijd, werke
lijk alles was ontregeld, de organisatie compleet
zoek. Terwijl Noord-Nederland net als Limburg
oostelijk van de Maas nog bezet was en er, naar
verluidt, in de Belgische Ardennen in die dagen heel
zwaar slag geleverd werd, probeerde Asten zich heel
voorzichtig weer op te richten.
Die zondagmorgen tegen half twaalf, toen Francien
met haar melkkannetje richting Heusden liep, trok
er een geallieerde militaire colonne vanuit de
Wolfsberg via Heusden in de richting van Limburg.
Francien schrok enorm van een vliegtuig dat heel

Jaarvergadering en De Wolfsberg, 24 december 1944
Sprekers:
 

In de jaarvergadering: Leden en het bestuur van De Vonder
Na de pauze: Gerard Geboers met De Wolfsberg, 24 december 1944

Datum: Woensdag 25 maart 2015

Plaats: Klok & Peel Museum, Ostaderstraat, Asten

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: Alleen voor leden van De Vonder

Gerard Geboers was huisarts te Asten. De laatste
jaren is hij onderzoeker van de locale oorlogsge
schiedenis van Asten en Someren. Over een van zijn
onderzoeken schreef hij het boek Zij woonden een
jaar in een bos.

laag over kwam vliegen, zeker niet hoger dan
twintig à dertig meter. Het Engelse embleem op het
toestel stelde haar gerust. Maar dat zou ten onrech
te blijken! Want toen de piloot met zijn boordmi
trailleur begon te vuren, realiseerde ze zich dat ook
Engelse kogels kunnen doden. Even later was de
ramp niet meer te overzien.
Deze 24ste december 1944 zette het leven van
Francien totaal op zijn kop, zeventig jaar later kan
zij nog amper in woorden uitdrukken wat zij die dag
meemaakte.
In februari 2014 vertelde Francien mij haar verhaal.
Ik was er door geraakt! Het verbaasde mij daar
naast, dat ik dit verhaal niet eerder gehoord had.
Was dit voorval dan zo weinig bekend? Hoe kon
dat? En was het wel een Engels toestel geweest?
Kortom: volop vragen. Het verhaal van Francien
zette mij aan tot een zoektocht. Talrijke interviews
en vele archiefbezoeken later is veel maar zeker niet
alles duidelijk geworden.
Graag neem ik jullie op 25 maart 2015 mee op mijn
zoektocht, die ook een inkijkje zal bieden in de ij
zingwekkende achtbaan, die het leven voor Fran
cien op 24 december 1944 geworden is.
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Dialecten en toponiemen
Spreker: Jos Swanenberg

Datum: Woensdag 15 april 2015

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein, Someren

Aanvang: 20.00 uur

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

Dialect en toponiemen
Toponymie is een wetenschappelijke onderzoekdis
cipline die deel uitmaakt van de naamkunde.
Naamkunde onderzoekt de betekenis, de oor
sprong en de verspreiding van namen en wordt
gezien als een onderdeel van de taalkunde, simpel
weg omdat namen woorden zijn. Maar het is een
tak van taalkunde die bijzonder interdisciplinair is:
naamkunde is vaak ook historisch, geografisch,
sociologisch en/of biologisch. Naamkunde gaat
meestal ofwel over namen van personen ofwel over
namen van locaties: plaatsnaamkunde of topony
mie houdt zich specifiek met namen van locaties,
dus geografische namen, bezig.

Onderdeel van de heemkunde
Als wetenschappelijke discipline aan universiteiten
of onderzoeksinstituten staat naamkunde de laatste
decennia sterk onder druk, maar als onderdeel van
de heemkunde, het onderzoek naar de geschiedenis,
de taal en de cultuur van de eigen leefomgeving,
staat naamkunde nog steeds volop in de belangstel
ling. Veruit de naamkundigen in Noord-Brabant
verzamelen veldnamen, de historische namen van
percelen die als akkers of weiden dienst doen, die
bebouwd zijn, of die nog onontgonnen zijn. De le
zing gaat dieper in op de relatie tussen dergelijke
toponiemen en het lokale dialect. Wat leren we over
het dialect in vroeger tijden aan de hand van topo
niemen en hoe kunnen we toponiemen verklaren
met behulp van de kennis over dialect?

Doe mee aan het onderzoek
(van de website van het Brabants Dagblad)
Brabanders kunnen mee gaan doen aan een nieuw
onderzoek naar dialect. De Brabantse dialectpro
fessor Jos Swanenberg gaat het onderzoek begelei
den.
In Groningen en Drenthe wordt al meer dan een
jaar onderzoek gedaan naar de streektaal van beide
provincies. Dat gebeurt aan de hand van een aantal
vragen op internet. Brabanders die mee willen doen
aan het onderzoek, kunnen sinds 1 maart terecht
op de site www.hetverhaalvanhetbrabants.nl. Daar
wordt hen gevraagd om Nederlandse zinnen (bij
voorbeeld 'Doe je het licht even aan?') te vertalen in
het eigen dialect. Deelnemers mogen zelf ook
woorden aandragen waarover ze meer willen horen
of lezen.
Hoogleraar Swanenberg zegt dat het de hoogste tijd
is dat er weer nieuw Brabants dialectonderzoek
volgt. Het Woordenboek van de Brabantse Dialec
ten, dat werd afgerond in 2005, is gebaseerd op
dialectkennis van Brabanders die tot in de jaren
negentig vragenlijsten invulden.
www.hetverhaalvanhetbrabants.nl

 
Jos Swanenberg (Gemert 1968) is hoogleraar Di
versiteit in taal en cultuur aan de Universiteit van
Tilburg en adviseur bij Erfgoed Brabant. Eerder
was hij werkzaam als onderzoeker aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, waar hij onder meer een van
de redacteuren was van het Woordenboek van de
Brabantse Dialecten. Hij publiceerde diverse boe
ken en artikelen over Brabantse dialecten en stelde
samen met Marcel van der Heijden het boek-met-
applicatie "Over hel, hemelrijk en vagevuur": To
poniemen van Oirschot samen.
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Eynderhoof bestaat sinds 1990 en is bekend om haar
ambachten, het overdragen van tradities en gebrui
ken en de prachtig herbouwde panden tot een echt
Peeldorp. Het museum groeit jaarlijks niet alleen in
vrijwilligers en bezoekers, ook het aantal gebouwen
is aanzienlijk toegenomen. Het museum omvat te
genwoordig naast de zagerij "Bij Maantje" uit 1990,
de museumschuur "bij Bräöbe", geopend in 1992,
de Smeejerij "St. Eloy" uit 1994 en het bakhuis
"Laôte" uit 1995. Ook werden werkplaatsen ge
bouwd voor de vlechters, schoenmakers en potten
bakkers. Er werd een oude kasseienweg aangelegd
over het museumterrein, er zijn hagen en fruitbo
men geplant, parkeerplaatsen gerealiseerd en de
heemtuin is vergroot met akkertjes en tuinen.
Na deze projecten is gestart met het grootste ge
bouw van Eynderhoof, "Bîj Lieberte Gon". Deze
langgevelboerderij is net als de overige gebouwen
uit de omgeving afkomstig. De vrijwilligers hebben
het gebouw in Weert afgebroken en na een tijdelijke

opslag is in 1995 begonnen met de wederopbouw.
Na drie jaar kon het gebouw als herberg en exposi
tieruimte in gebruik worden genomen. In de kelder
is de permanente expositie "Van Stenen mes tot
Bronzen bijl" te zien met diverse archeologische
vondsten uit Nederweert en omgeving. In de expo
sitieruimte boven de herberg is een tentoonstelling
te zien over wol, spinnen, weven en alles wat met
textiel te maken heeft.
Op de zolder van de museumschuur werd in 2005
een permanente tentoonstelling over wassen en
strijken gerealiseerd. Hierna werd Gebouw Cup
pens gerealiseerd. Hier kunnen de kuiper, hout
draaier, houtsteker en klompenmaker hun demon
straties geven.
Het meest recent gerealiseerde project is de stroop
makerij Heldens, met haar 15 meter hoge schoor
steen als belangrijke landmark vanaf de openbare
weg.
Het museum besteedt veel aandacht aan de vrijtijds
besteding van haar gasten, de gezellige sfeer en het
onderhouden van alle leeftijden.
Eynderhoof ligt in het prachtige Peelgebied en
maakt een verblijf in de regio pas echt compleet.
Wie wil weten hoe men in de Peel leefde en werkte
kan dat alleen in het Limburgs openluchtmuseum
Eynderhoof zien.

Kleine excursie naar Museum Eynderhoof te Nederweert-Eind
Datum: Zaterdag 2 mei 2015

Deelname: Alleen voor leden van De Vonder

Aanmelden voor de kleine
excursie
U dient zich van te voren aan te melden, daarover
ontvangt u te zijner tijd nog bericht.
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Eer, schande en humor, volksgebruiken van het oude Brabant
Spreker: Eric Kolen

Datum: Woensdag 20 mei 2015

Plaats: Klooster Heilig Hart, Wilhelminastraat 24, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

Het leven van de Brabantse mens speelde zich des
tijds voornamelijk af binnen de contouren van door
met name de katholieke kerk aangegeven kaders.
Anno-nu wordt er bijna met verwondering op te
ruggekeken, maar de seksuele moraal bijvoorbeeld
was enkel en alleen gericht op voortplanting en niks
anders. Geen wonder dan ook dat er zeer kinderrij
ke gezinnen in het Brabantse waren. Wie zich niet
hield aan die zeden en gebruiken en ‘af en toe neffe
’t potje pieste’ kreeg te maken met soms keiharde
sancties vanuit de eigen omgeving. Het toffelen is
daar een treffend voorbeeld van. Eigenlijk was het
leven van de Brabander van de wieg tot het graf
geprogrammeerd en die levensloop werd gelardeerd
met allerlei rituelen. Bovendien beperkte de horizon
van veel Brabanders zich tot een tweetal torens: die
van de kerk en die van de fabriek. Dat gegeven staat
feitelijk haaks op het beeld dat ‘men’ van Brabant
en zijn inwoners heeft: gezellig, gemoedelijk, gast
vrij en van het leven genietend in een Bourgondische
sfeer. Ofwel, het leven is goed in het Brabantse land.
Welk beeld is juist? Of, moeten beide beelden genu
anceerd worden?

Bron van ergernis
Tijdens de voordracht wordt dan ook vóór de pauze
ingegaan op dat ‘Brabant-beeld’ met een hoog
wishfull thinking VVV-gehalte. Hoe zag het leven
van een gewone Brabantse mens tot pakweg 1950
eruit?  Uitspraken van bekende Brabanders passe
ren de revue en worden met de aanwezigen bespro
ken en becommentarieerd. Voorts wordt ingegaan
op gebruiken als het met ‘de krommen èèrm’ op

kraamvisite gaan en wordt aandacht besteed aan
uitvaarten die nogal eens ontaardden in zuipvaar
ten. Spinningen en labbayen waren de oudste hou
separty’s van Brabant en een bron van voortduren
de ergernis van de wereldlijke en –vooral- geestelij
ke overheid.

Humor als uitlaatklep
Na de pauze komt de Roomse humor aan bod in de
persoon van ‘pastoor Thieu Colemans’. Hij vertelt
over zijn Roomse jeugd, zijn seminarietijd en zijn
eerste aanstelling als jongste kaplaontje in Hel
mond. Duidelijk wordt dat het katholieke geloof er
één is waarbinnen humor een belangrijke, zelfs
wezenlijke rol speelde. Zeker voor de mensen van
toen vormde het een soort ventiel om het leven-van-
alle-dag wat draaglijker te maken. Met name de
voorbeelden uit het Rijke Roomsche Leven zullen
velen aanspreken. De voordracht wordt dan ook
afgesloten met een tweetal zo mogelijk massaal
meegezongen Gregoriaanse klassiekers….

Eric Kolen was leraar en van 1981 tot 1991 secreta
ris van de Stichting Brabants Heem. Voor Omroep
Brabant produceerde en presenteerde Eric Kolen
22 jaar lang wekelijkse programma’s als ’t ‘Brabants
Kwartierke’, Oorzaken, ’t Brabants Uurke en ‘Bra
bantLeeft!’ waarin de Brabantse cultuurhistorie en
natuurbeleving centraal stonden.
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Grote excursie naar de stad Utrecht
Datum: Zaterdag 13 juni 2015

Vertrek: Per tourincar vanaf restaurant De Platte Vonder in Someren-Eind

Deelname: Alleen voor leden van De Vonder

Utrecht was een van de eerste steden in het huidige
Nederland met stadsrechten en heeft een lange ge
schiedenis en een belangrijk historisch centrum.
Kenmerkend voor de stad zijn onder meer de wer
ven en de Dom van Utrecht (met de 112 meter hoge
Domtoren) waaraan de stad de bijnaam Domstad
ontleent. De stad was in het jaar 1808 kortstondig
de hoofdstad van het Koninkrijk Holland, zoals
Nederland destijds heette.

De stad huisvest drie universiteiten waarvan de
grootste de Universiteit Utrecht is. Deze universiteit
is de op een na grootste van Nederland. Hiernaast
zijn er drie omvangrijke hogescholen, het hoofd
kantoor van de Nederlandse Spoorwegen, ProRail,
de Rabobank Nederland en de Jaarbeurs Utrecht
gevestigd. Utrecht is daarnaast de zetel van de
rooms-katholieke aartsbisschop van Nederland (zie
aartsbisdom Utrecht) en van de oudkatholieke
aartsbisschop. Tevens is er het landelijke organisa
tiebureau van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) gevestigd.
De naam Utrecht is afkomstig van het Latijnse
Traiectum en duidt op een plaats waar in de Ro
meinse tijd de rivier de Rijn doorwaadbaar of over
te steken was. De 'U' komt van het Oudnederland
se woord uut, dat 'benedenstrooms' betekent -
Utrecht moet dus begrepen worden als 'uit-Trecht'.
Vanwege de Domtoren, beeldmerk van de stad
waarvan de toren met 112,32 meter de hoogste
kerktoren van Nederland is, wordt de stad ook wel
Domstad genoemd. Twee andere bijnamen zijn
Utreg (in het Stad-Utrechts) en Utka (in de multi

culturele straattaal van de Randstad). Tijdens
Carnaval heet de stad Utrecht Leemput.

-1- Rondleiding Domkerk.
De Dom, de voornaamste kerk van de stad, ge
bouwd als de kathedraal van het bisdom Utrecht
en oorspronkelijk gewijd aan Sint-Maarten. Met de
bouw werd in 1254 begonnen in de stijl van de
Noord-Franse gotische kathedralen. De beroemde,
112 meter hoge Domtoren uit 1321-1382 is de
hoogste kerktoren van Nederland. Sinds een torna
do in 1674 het schip deed instorten, bestaat de
Domkerk uitsluitend nog uit het koor en het tran
sept. De toren staat sindsdien los. Sinds 1580 is de
Domkerk in handen van de protestanten.

-2- DOMunder
In DOMunder beleef je de geschiedenis vanaf het
moment dat de Romeinen rond 45 n. Chr. het cas
tellum Trajectum bouwden. En waarom was
Utrecht in de middeleeuwen het centrum van Ne
derland? Zelfs de verwoestende storm die in 1674
het schip van de Dom deed instorten, maak je mee.
DOMunder maakt de geschiedenis die verborgen
ligt onder Domplein zichtbaar én beleefbaar voor
jong en oud.
Domunder is niet geschikt voor personen die
moeilijk ter been zijn.

Aanmelden voor de grote
excursie
U dient zich van te voren aan te melden, daarover
ontvangt u te zijner tijd nog bericht.

-3- Stadswandeling Utrecht Hotspots
U wordt door gidsen rondgeleid door ‘de’ Hotspots
van Utrecht, zoals de Dom, grachten, werven,
kerken en leuke steegjes. Met de bijbehorende his
torische informatie die Utrecht rijk is.
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Noteer in uw agenda
Di 16 sept 2014 Bevrijding Asten Zaal Hart van Heusden Heusden

Do 23 okt 2014 Tussen Herberg en Hoogmis Klok & Peel Museum Asten

Ma 3 nov 2014 Filmavond De Einder Someren-Eind

Do 6 nov 2014 Ledenvergadering Klok & Peel Museum Asten

Di 18 nov 2014 Rimpelkes Klok & Peel Museum Asten

Do 11 dec 2014 Spotten met de vijand Zaal Hotel Centraal Someren

Wo 14 jan 2015 Filmavond Rabozaal De Ruchte Someren

Wo 25 febr 2015 Opgravingen Zaal Hotel Centraal Someren

Vrij 13 maart 2015 Mien en de Zömmerse Hirre Zaal Hotel Centraal Someren

Wo 25 maart 2015 Jaarvergadering en fam. Seters Klok & Peel Museum Asten

Wo 15 april 2015 Dialecten en toponiemen Zaal Hotel Centraal Someren

Za 2 mei 2015 Kleine excursie Museum Eynderhoof Nederweert-Eind

Wo 20 mei 2015 Eer, schande en humor Klooster Paters H. Hart Asten

Za 13 juni 2015 Grote excursie Domplein Utrecht

Vrienden van De Vonder
Acfis Business Centrum, Someren
Rene Berkvens bloemenarrangementen, Ommel
Fysiotherapie Campanula, Asten
Bouw- en timmerbedr. Cortooms-Verberne, Asten
M.J.E. Driessen Advies en Beheer, Someren
F. Leenen Someren Beheer bv, Someren
ETB Willem Bos, Someren - Eind
Aannemersbedrijf Geven, Asten
Gianotten Adviesbureau, Someren
Isi & Peggy's Knipperij, Someren
Isobouw Systems BV, Someren
Partycentrum De Platte Vonder, Someren-Eind
Vastgoedmaatschappij van der Loo B.V., Asten
Frank van Stekelenburg, Assurantien, Asten

Notaris Kessels, Asten
Larco Foods B.V., Someren
Leenen Steengoed b.v., Someren
Garage Linden, Someren
Peelland ICT, Someren
Makelaardij Strijbosch, Asten
H. van de Vijver, Deurne
Harrie Welten (Jumbo), Someren
Wijnen Bouw en Service, Someren
A. de Wit, Someren
P. van der Zanden, Asten
van Kaam Netwerk, Someren
Driessenbouw Asten bv., Asten

Dankzij de Vrienden en donaties van het Jan van der Loo Fonds, Rabobank Peelland en ONA heeft de
Heemkundekring interessante projecten kunnen uitvoeren.
Wilt u onze vriend worden, neem dan contact op met penningmeester Bert de Lau, telefoon 0493-493137.

De Vonder is de brug die de verbinding vormt
tussen Asten en Someren en tussen het verleden en
de toekomst.

Indien onbestelbaar:  
H. Wijnen, Dorpstraat 22, 

5711 GP SOMEREN


