
DE VONDER

Jaarprogramma 2015 - 2016



www.heemkundekringdevonder.nl

Historische Vereniging Heemkundekring De Vonder Asten-Someren
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 dan niet in groepsverband.
Op onze website kunt u zien welke werkgroepen actief zijn binnen onze vereniging. De Vonder wil ook
in toenemende mate gesprekspartner zijn bij alle discussies waar het beleid met betrekking tot cultuur
historie van de gemeensten Asten en Someren aan de orde is. Daarvoor is invloed nodig en invloed
ontstaat door getallen. Hoe meer leden de Vonder heeft, hoe sterker onze stem kan doorklinken.
Het lidmaatschap kost 30 euro per jaar en geldt voor alle leden van het gezin. Het abonnement op ons
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
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Speciale interesse in:
Datum:
Handtekening:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 websi
te: www.heemkundekringdevonder.nl. De secretaris neemt dan contact met u op.
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DE VONDER

Voorwoord
Voor u ligt het programmaboekje van lezingen, bijeen
komsten en excursies van De Vonder voor het jaar
2015-2016. Dit jaar zijn er weer veertien activiteiten.

Om te beginnen zijn er ledenbijeenkomsten:
* de ledenavond over de geldzaken van De Vonder
* de contact-avond, deze keer met Horlepiep
* de jaarvergadering gevolgd door een lezing over veld
namen

Dan de filmavonden:
* in november in Lierop met oude films uit het kerkdorp
* in februari in museum Klok en Peel met films van Asten

Bij de lezingen is er volop aandacht voor de oude Bra
bantse cultuur:
* over de katholieke tradities, het Rijke Roomse leven en
de medische kant van enkele vroegere wonderen
* over het landschap
* over Jeroen Bosch

Ten slotte nog de beide excursies:
* de kleine excursie is naar museum Techniek met 'n Ziel
in het dorp Neerkant
* de grote excursie is dit jaar naar Oranjestad Diest

Kom kijken, kom luisteren, ga mee en geniet er van!

4 Grenzen in de Peel

5 Tussen Herberg en Hoogmis

6 Ledenvergadering en begroting

6 Filmavond Lierop

7 Heidense resten in Christendom

8 De wereld van Jeroen Bosch

9 Filmavond Asten

9 Contactavond met Horlepiep

10 Wonderen in het zonlicht

11 Jaarvergadering en toponiemen

12 Het Brabants landschap

13 Excursie: Techniek met 'n Ziel

14 Het Rijke Roomse Leven

15 Excursie naar Oranjestad Diest

 
VOORZITTER:
Jan van de Rijdt
 
PENNINGMEESTER:
Bert de Lau
 
SECRETARIS:
Harrie Wijnen
 
REDACTIE:
Theo Knoops
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Grenzen in de Peel
Spreker: Ludo Boeije

Datum: Woensdag 30 september 2015

Plaats: Museum Klok en Peel, Ostaderstraat, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

De Peel werd ooit in de 17e eeuw beschreven als:
“De Peel, sijnde sachte mouer, het wellicke het gaen
der menschen niet en draecht als bij grootte droech
te oft bij vorst ende naer van men houdt dat het
quartier van Peellandt sijnnen naem heeft."

Tussen de Vredepeel in het noorden en Helenaveen
in het zuiden, loopt de huidige provinciegrens tus
sen Limburg en Noord-Brabant over een lengte van
circa 20 km midden door het hart van die vroegere
Peel. Het moeras en de uitgebreide heidevelden zijn
verdwenen of ontgonnen, maar deze grens is een
laatste stille blijvende getuige van een eeuwenlange
strijd van de bewoners en gebruikers over de juiste
ligging van de grens en het verdedigen van hun
belangen in de Peel.

Zo kennen we al de eerste grensconflicten rond 1500
in het noorden in het gebied tussen Gemert, Bakel
, het land van Cuijck c.s. en Venraij. Dit gebied werd
toen een aantal jaren tot de definitieve uitspraak
van het hof in Brussel in “vrede gelegd” en zodoen
de ontstond toen al de naam voor de huidige Vre

depeel. Uiteindelijk werd het gebied van Venray bij
de Vrede van Utrecht in 1713 aan Pruisen toegewe
zen en deed de Republiek diverse diplomatieke
concessies aan haar nieuwe buurman en bondge
noot bij het “Tractaet van Venlo” in 1716. Toen
werden de grenzen in de Peel opnieuw vastgesteld
als een staatsverdrag tussen Pruisen en de republiek
der Nederlanden in Den Haag. Bij de lezing zal de
spreker het ontstaan, het verloop en de afdoening
van die grensconflicten beschrijven.

De heer Ludo Boeije is als voormalige directeur
Openbare Werken Deurne in de tachtiger jaren
professioneel betrokken geraakt bij de grenzen in
de Peel en is in zijn vrije tijd historisch onderzoek
gaan doen over dit onderwerp. Hij heeft vele origi
nele documenten uit de periode 1325 tot 1750 over
deze grensconflicten verzameld, vertaald en uitge
werkt en een uitgebreide documentatie daarover
samengesteld.
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Tussen herberg en hoogmis
Spreker: Simon van Wetten

Datum: Woensdag 21 oktober 2015

Plaats: Museum Klok en Peel, 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.

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, be
spreek 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.

Mijn naam is Simon van Wetten (1955), historicus,
geschiedenisleraar, schoolleider, archiefmedewer
ker, gids. Ik woon in Gemert.
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Ledenvergadering en begroting
Datum: Dinsdag 10 november 2015

Plaats: Museum Klok en Peel, Ostaderstraat, Asten

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Alleen voor leden van De Vonder

Filmavond Lierop
Datum: Dinsdag 24 november 2015

Plaats: De Vurherd, Offermansstraat, Lierop

Aanvang: 20.00 uur

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

Begrotingsbehandeling voor het jaar 2016.

Voor het eerst komt de filmwerkgroep naar Lierop
om oude films over het dorp te vertonen.

Kijken en luisteren bij anderen: Cultuurhistorie in de Peel
De heemkundekring is betrokken bij een vierdelige lezingenreeks over de Peel
De organisatie is in handen van het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven (RHCe). De lezingen
vinden plaats in Asten en Deurne. Elke herfst is er een dergelijke reeks van lezingen over een Peel-onder
werp. Dit jaar is dat Cultuurhistorie in de Peel
 
*   Maandag 12 oktober 19.30 uur in Zalen van Bussel te Deurne
     Fotograaf Martien Coppens en de Peel (door Joep Coppens)
*   Maandag 26 oktober 19.30 uur in Zalen van Bussel te Deurne
     De Peel en de katholieke plannenmakerij (door Joks Janssen)
*   Maandag 9 november 19.30 in Museum Klok & Peel te Asten
     Oost-Brabant in de Franse tijd (door Simon van Wetten)
*   Maandag 30 november 19.30 in Museum Klok & Peel te Asten
     Van wingewest tot beschermd natuurmonument (door Henk Zingstra)

U kunt zich hiervoor aanmelden door contact op te nemen met het RHCe:
- een e-mail sturen naar info@rhc-eindhoven.nl
- bellen: 040-26 49 940
- bij de receptie van het RHCe, Raiffeisenstraat 18, Eindhoven
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Heidense resten in Christelijk Europa
Spreker: Ton Spamer

Datum: Dinsdag 15 december 2015

Plaats: Museum Klok en Peel, Ostaderstraat, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

Heel Europa is overdekt met kerken, kloosters,
kapellen, wegkapelletjes en -kruisen, kruiswegsta
ties en beelden. Overal in Europa kun je paters en
nonnen zien rondlopen. Overal kun je kerkklokken
horen luiden. Allerlei organisaties hebben of had
den tot voor kort het woord 'christelijk' of 'katho
liek' voor hun naam staan. Heel Europa lijkt door
en door christelijk. Bij nadere beschouwing blijken
zich echter in en bij kerken en kloosters vreemde
dingen te bevinden: een Jezuskind met een baard,
een gestorven Christus met vrouwenborsten, beel
den van een intieme verhouding tussen Jezus en
Maria Magdalena, erotische figuren op kerkmuren,
heiligen die zichzelf seksueel bevredigen, heidense
dansen rond heidense overblijfselen voor de kerk
deur, en nog veel meer. De gekruisigde Christus
wordt nog heel lang omgeven door heidense sym
bolen. Katten en paarden werden gebruikt voor het
afweren van onheil. Labyrinten in kerkgebouwen
blijken de opvolgers van rituele danspatronen. De
H. Anna bestond niet en was een gekerstende hei
dense moedergodin. Christelijke gebruiken zijn
doordrenkt met magie. Hoe christelijk was Europa
eigenlijk? Aan de hand van schitterende beelden
gaat U op reis door 6000 jaar magie en mysterie.

Ton Spamer studeerde geschiedenis in Utrecht en
doceerde dit vak aan het Peelland-College te Deur
ne. Hij geeft cursussen en lezingen over geschiedenis
en kunst en publiceerde o.a. over Deurne in de
Brons- en IJzertijd, de Willibrordusparochie in
Deurne van 700-1800, over Deurnese toponiemen
721-1900, het vroegmiddeleeuwse Deurne van
700-1300 en in Duitsland over het laatmiddeleeuw
se klein stedelijk patriciaat. Hij is oprichter/redac
teur van “Durni-num”, fonds voor cultuurhistori
sche publicaties over Deurne.
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Een andere kijk op de wereld van Jeroen Bosch
Spreker: Ben Hartman

Datum: Woensdag 20 januari 2016

Plaats: Museum Klok en Peel, Ostaderstraat, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

De lezing gaat over de doedelzak in het werk van
kunstschilder Jheronimus Bosch (circa 1450 - 1516)
en geeft informatie over de beroemde Bossche
schilder en zijn familie. Over de jaren van Jeroen
Bosch, die eigenlijk Van Aken heette, in ‘s-Herto
genbosch, over de rol van de doedelzak in de
(kunst-) geschiedenis en in het werk van Bosch.
Links een detail van de wereldberoemde triptiek ‘de
Hooiwagen’ uit circa 1516. De lezing wordt geïllu
streerd met prachtige afbeeldingen van schilderijen
en close-ups hiervan waarin de doedelzak staat af
gebeeld. Maar ook middeleeuwse manuscripten,
schilderijen, etsen en tekeningen, gemaakt door
navolgers van Bosch, waar doedelzakken staan
afgebeeld komen aan de orde.

Op de schilderijen van Jheronimus (Jeroen) Bosch
staat vaak een doedelzak of doedelzakspeler afge
beeld. Maar hoe kende de Bossche middeleeuwse
schilder dit muziekinstrument? Die vraag zette Ben
Hartman aan tot een uitgebreide studie. Het resul
taat wordt gepresenteerd in de lezing.  In deze
voordracht legt Ben Hartman eerst in het kort het
principe van de doedelzak uit en gaat hij vervolgens
dieper in op kunstwerken van Jheronimus Bosch
waar het instrument op te zien is.

De lezing is zeer interactief en informeel en boven
dien interessant voor liefhebbers die geïnteresseerd
zijn in het werk en leven van Jheronimus Bosch en/

of middeleeuwse manuscripten. Ben Hartman heeft
een paar hoofdstukken van zijn onderzoek onlangs
gepubliceerd op zijn nieuwe website.

Ben Hartman (1948) woont in het Brabantse
Schijndel en heeft daar ruim dertig jaar een tand
artspraktijk gehad. In zijn vrije tijd speelde hij
volksmuziek, verzamelde hij volksliedjes en deed hij
verschillende uitgebreide onderzoeken zoals naar
begrafenisrituelen. Hartman geeft regelmatig lezin
gen over de rommelpot, de doedelzak in de lage
landen, de mondharp, de geschiedenis van de
tandheelkunde, begrafenisrituelen en de nieuwe
lezing over ´De doedelzak in het werk van Jheroni
mus Bosch en zijn navolgers´.
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Filmavond Asten
Datum: Woensdag 17 februari 2016

Plaats: Oranjerie, Museum Klok en Peel, Ostaderstraat, Asten

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: € 3, voor leden van De Vonder gratis

Contactavond met Horlepiep
Optreden: Horlepiep

Datum: Vrijdag 18 maart 2016

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein, Someren

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Gratis en toegang alleen voor leden van De Vonder

Dit wordt de 2e filmavond van dit seizoen door de filmwerkgroep. Vanwege het grote succes van voor
gaande filmavonden in Asten hebben we maar meteen de oranjerie van het Museum Klok en Peel gere
serveerd.

Horlepiep - dat op 18 februari 2016 haar 40e ver
jaardag viert - is misschien wel de oudste volksmu
ziekgroep van Brabant, zeker van Oost-Brabant.
Een markant bandje, van oorsprong een familieor
kestje uit Asten-Heusden.

De groep draaide volop mee in de Brabantse
folkrevival van eind jaren '70, toen Gerard van
Maasakkers nog in het Engels zong en Omroep
Brabant nog Brabants was! In die jaren verdiende
de groep ook haar sporen in het carnavalsamuse
ment in Peelland.

In 1980 bracht Horlepiep de goed ontvangen elpee
'Zoals de ouden zongen' uit, waarvan binnen het
jaar moeiteloos twee persingen uitverkocht raak
ten. In 1981 kwam oprichter en bandleider Toon
Snijders bij een noodlottig ongeval om het leven.
De daarop volgende jaren waren niet de gemakke
lijkste voor Horlepiep.

Toch was de groep nog steeds actief toen rond 2000
een nieuwe lente doorbrak voor de volksmuziek. In
2005 maakte de groep (die hier en daar ook op
verzamelaars staat) een tweede eigen geluidsdrager:
de cd ’n Hil Schon Uur’. Ook die is al lang uitver
kocht.

Horlepiep hoort zeker bij de Brabantse scène, maar
heeft zich van meet af aan tot de gematigde vleugel
daarvan gerekend. Het Brabantse dialect is voor
deze band geen doel, enkel een natuurlijke manier

om zich uit te drukken. Het repertoire van de band
is gebaseerd op Europese volksmuziek uit alle
windstreken. De laatste jaren speelt de groep in
kersttijd een speciaal programma.

De groep bestaat uit een kernbezetting die al sinds
1982 actief is: Leo Snijders (accordeon, trekzak,
zang); Johan Otten (gitaar, fluit, zang) Sjaak Bekx
(mandoline, bouzouki, gimmicks, zang) en Piet
Snijders (presentatie, banjo, percussie, zang).  In
kersttijd krijgt de groep vocale hulp van Ceciel
Otten en Els Snijders.
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Wonderen in het zonlicht
Spreker: Hans van den Broek

Datum: Woensdag 23 maart 2016

Plaats: Museum Klok en Peel, Ostaderstraat, Asten

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: € 3, voor leden van De Vonder gratis

De Deurnese arts Hans van den Broek, tot begin
2015 radioloog in het Elkerliek ziekenhuis te Hel
mond, geeft al jaren lezingen over de geschiedenis
der geneeskunde. Hierover heeft hij diverse artike
len gepubliceerd in medisch specialistische en
heemkundige tijdschriften. In 2010 is een boek met
zijn bevindingen getiteld “Koorts en Honger” ver
schenen.

Mede uit hoofde van zijn beroep is hij bijzonder
geïnteresseerd in de lokale geschiedenis van de ge
neeskunde en hij probeert een totaalbeeld te schet
sen van de geneeskunde zoals onze voorouders die
hebben meegemaakt.

Hans van den Broek heeft 2500 beschrijvingen
verzameld van wonderen binnen het Nederlands
taalgebied uit de periode 1330 tot 1780. Dat heeft
geleid tot het in 2013 verschenen boek met de titel
“Wonderen in het zonlicht”, waarin hij de medische
kant van mirakelverhalen toelicht. Alle overeenko
mende wonderen uit verhalen over bedevaartsoor

den als Handel, Ommel, Stiphout, Aerle-Rixtel,
Boxmeer, Kevelaer, ’s-Hertogenbosch, Amers
foort, Scherpenheuvel en Maastricht zijn bij elkaar
gelegd en vergeleken. Hier rolden onverwacht veel
fraaie medische vondsten uit, die leiden tot buiten
gewoon interessante inkijkjes in het verleden.

Tussen alle wonderen door komen onverwachte
juweeltjes aan vergeten kennis boven water over
eieren, kaarsen en het vernoemen van kinderen naar
een Heilige. Laat U verrassen door de vele kleine
vondsten. Denk mee met de bedachte oplossingen
en reconstructies van de feiten en balanceer mee op
de grens van het religieuze landschap en de genees
kunde. De vele medische wetenswaardigheden die
verborgen zitten in de talrijke wonderen worden
door Hans van den Broek met relativerende humor
voor het voetlicht gebracht.

Wat  komt er zoal aan bod tijdens de lezing? Waar
om lamme kinderen hun krukken weggooien en
ineens gaan lopen. Hoe blinde kinderen weer kon
den zien. Hoe gek men kon worden van de angst
voor de duivel. Waarom uit de kom geschoten
botten na jaren weer op hun plaats schieten. Dat je
vroeger echt alleen maar lijdzaam kon afwachten
bij een pijnlijke niersteen. Wat je moest doen met
een navelbreuk. Welke gevolgen pijlverwondingen
hadden. Wat men deed met verdronken kinderen.
Wat een moeder met een kind met koortsstuipen
deed. Lees over de eerste patiënten met syfilis in
Nederland. Kijk wat er gebeurde met kinderen die
bijna stikten door wat ze in hun mondje stopten.
Realiseer U hoeveel honger en vooral vitaminege
brek er steeds weer geleden werd.

De wonderverhalen bleken een ware goudmijn ge
weest voor de verklaring van onbekende medische
verschijnselen. Er wordt tevens een goede indruk
geschetst van de gang van zaken rond een bedevaart
en de vele ingrijpende beloftes die onze doodzieke
voorouders in hun bodemloze wanhoop aan de
aanbeden heiligen deden.
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Ledenvergadering en toponiemen
Sprekers: In de jaarvergadering: leden en bestuur van De Vonder

Na de pauze: Frans Martens en Jac vd Velden

Datum: Dinsdag 5 april 2016

Plaats: Museum Klok en Peel, Ostaderstraat, Asten

Aanvang: 20.00 uur

Doelgroep:   Alleen voor leden van De Vonder

Voor de pauze vindt de reguliere jaarvergadering plaats met onder andere een uitvoerige terugblik op
2015, een overzicht van de lopende zaken, het financieel jaarverslag met het overzicht van inkomsten en
uitgaven over 2015 en een voorstel voor de bestemming van een eventueel positief saldo, en de benoeming
of herbenoeming van bestuursleden. Na de pauze verzorgen enkele leden van de werkgroep toponiemen
een presentatie over veldnamen uit onze regio. Zij zullen een toelichting geven op het ontstaan van een
aantal specifieke namen, waarbij locatie en periode centraal staan.

Bezoek de website
Alle activiteiten van dit jaarprogramma die nog moeten komen, worden aangekomdigd op de website.
Ga naar www.heemkundekringdevonder.nl en u ziet het meteen. Ook de eerstkomende lezingen van de
reeks Cultuurhistorie in de Peel worden daar vermeld. Maar er is meer.

Heel bijzonder is de grote online-verzameling van bidprentjes. Tegen de 50 000 zijn er te bekijken en dat
aantal groeit nog steeds. Hen van Seccelen en Jan Looijmans werken er voortdurend aan.
Menu > Archieven > Bidprentjes.
Bij zo'n groot aantal zitten er altijd wel een paar historische bij. Zoek maar eens op overlijdensjaar=1944
en overlijdensplaats=America.

Nu u daar toch bent, probeer meteen even de de online-verzameling van het verenigingsblad. Dit jaar
programma-boekje staat er ook bij.
Menu > Archieven > Redactie Vonder.
Dan even uitzoeken hoe dat met zoekwoorden gaat.

Bij sommige activiteiten van De Vonder worden foto's gemaakt. Die kunt u ook bekijken.
Menu > Archieven > Fotogalerij.
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Brabants landschap: vorming en vroege bewoners
Spreker: Jan Broertjes

Datum: Donderdag 21 april 2016

Plaats: Paters Heilig Hart, Wilhelminastraat, Asten.

Aanvang: 20.00 uur

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

Rond 2.5 miljoen jaar geleden begint het Kwartair,
de vierde geologische periode. Het Kwartair is be
kend vanwege de afkoeling van de aarde waarbij
een aantal ijstijden optreden.
Nederland ligt aan de rand van de Noordzee,
waarin diverse rivieren uitmonden. De rivieren voor
Zuid-Nederland waren vooral Rijn en Maas; zij
brachten veel afbraakmateriaal uit het hoger gele
gen achterland met zich mee. Zo ontstond een delta,
het huidige Nederland. Tijdens de ijstijden was het
zo koud dat veel neerslag als sneeuw op het land
bleef liggen waardoor de zeespiegel daalde. Ook was
tijdens zo’n ijstijd de bodem vrijwel permanent

bevroren. Deze ijstijden wer
den afgewisseld door warmere
tussenijstijden, vergelijkbaar
met waar wij nu in leven. Daar
naast was de bodem ook in
beweging door opheffing en
daling waarbij breuken in de

aardkorst zijn ontstaan, die zijn uitwerking hadden
op het geologisch product. Vooral smeltwaterdalen
tijdens de ijstijden en de aanvoer van materiaal door
de wind hebben hun stempel gezet op ons huidige
landschap. In dit landschap vindt de mens al vroeg
zijn weg; zij reageren hierop tot  de plaats waar zij
verbleven, woonden, begroeven en hun wegen.
Vooral deze landschapsvormen, het reliëf en de
beken en de mens krijgen aandacht in de lezing.
Jan Broertjes

Ik ben geboren in 1932 in Hoorn. Na een opleiding
in de tuinbouw te hebben gevolgd en enkele jaren
fruitkweker te zijn geweest, heb ik de  tuinbouw
verlaten. Daarna heb ik in mijn vrije tijd mijn HBS
diploma gehaald en ben gaan werken bij de Rijks
Geologische Dienst in Brabant in 1956. Daar heb

ik mijn HBO opleiding geologie gedaan. Bijna
veertig jaar ben ik betrokken geweest bij het ver
vaardigen van de geologische kaarten van Neder
land en het geven van adviezen. Mijn hobby is altijd
de archeologie geweest hetgeen goed van pas kwam
bij mijn werk.
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Kleine excursie naar museum Techniek met 'n Ziel in de Neerkant
Datum: Zaterdag 7 mei 2016

Deelname Alleen voor leden van De Vonder

De naam "Techniek met 'n Ziel" is ontstaan doordat
er bij veel objecten  uit ons museum een persoonlijk
verhaal zit waardoor ze een "ziel" krijgen.

"Techniek met 'n Ziel" is een museum in Neerkant
met een verzameling techniek van 1900 tot heden
en een vleugje nostalgie. De verzameling van
"Techniek met 'n Ziel" is een collectie van de evolu
tie van elektrische apparatuur.

Het museum, dat zich bevindt op de locatie Dorps
straat 23 te Neerkant (Noord-Brabant), is in 2003
opgericht door Henk Joosten en heeft een opper
vlakte van circa 600m².

In het museum is op dit moment een groot aantal
zaken aanwezig, zoals een totaal-overzicht van al
lerlei technische objecten van het jaar 1900 tot
2000. Verder zijn er verschillende ruimtes, zoals een
woonkamer, winkel en een keuken waarin een
tijdsbeeld wordt weergegeven uit het verleden.

Aanmelden voor de kleine
excursie
U dient zich van te voren aan te melden voor de
excursie naar Neerkant, daarover ontvangt u te
zijner tijd nog bericht.
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www.heemkundekringdevonder.nl

Het Rijke Roomse Leven
Spreker: René Bastiaanse

Datum: Woensdag 18 mei 2016

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein, Someren

Aanvang: 20.00 uur

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

René Bastiaanse is directeur van het Brabants
Historisch Informatie Centrum (BHIC) en bij veel
Brabanders bekend als de onnavolgbare presenta
tor van het destijds zeer populaire programma ‘De
Wandeling’ van Omroep Brabant.

Over de inhoud van de lezing zegt Bastiaanse: ”Een
goede kans dat u de laatste restjes van het rijke
Roomse Leven in Brabant nog heeft meegemaakt:
catechismus, eerste communie, schoolbiecht, mis
dienaren en processies. De devotie was duidelijk
zichtbaar in het openbare leven. Maar het katholie
ke geloof had ook invloed op het privéleven, tot in
de slaapkamer toe. De roomse leer keerde zich
immers tegen alles wat naar onkuisheid zweemde.
Een lezing over de katholieke seksuele moraal en de
gevolgen daarvan voor de economische en sociale
ontwikkeling van de Brabantse samenleving.” En
hij voegt daar nog aan toe: " Pittige stof, enkel voor
volwassenen."

Bastiaanse brengt zijn toehoorders met een serie

foto's in de sfeer van het Roomse Leven in de peri
ode van 1910 tot ongeveer 1965. De steden en
dorpen in Brabant waren klein en ze lagen vaak
geïsoleerd van elkaar door het ontbreken van ver
harde wegen. Afstanden werden veelal aangegeven
in “uren gaans”. De meeste mensen woonden in
buurtschappen met minder dan 500 inwoners. De
sociale controle was er groot en de mobiliteit gering.

Bastiaanse zal ook aandacht besteden aan het les
materiaal van de priesterstudenten op het
grootseminarie. Of dat
nu ging over nuchter
ter communie gaan, de
seksualiteit of de nood
doop, er moest haar
scherp vastgesteld kunnen worden of er al dan niet
sprake was van een doodzonde. In de jaren zestig
verdween de invloed van de Rooms-katholieke
Kerk razendsnel. Bastiaanse zal proberen de vraag
te beantwoorden hoe dit kon gebeuren.
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Grote excursie naar Oranjestad Diest
Datum: Zaterdag 18 juni 2016

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

Deelname: Alleen voor leden van De Vonder

Diest is een Oranjestad. Bijna drie eeuwen lang was
de stad in handen van de graven Nassau; de latere
prinsen van Oranje-Nassau. De oudste zoon van
Willem de Zwijger, Filips-Willem, ligt er begraven
in de Sint-Sulpitiuskerk. Diest maakt samen met
Breda (NL), Dillenburg (D) en Orange (F) deel uit
van de Unie van de Oranjesteden. Wie de Oranje
route volgt en `in het spoor treedt van de Oranjes
in Duitsland ´, doet er goed aan even naar Diest af
te zakken.

De Unie van Oranjesteden: Op 31 augustus 1963
werd te Breda de Unie van Oranjesteden opgericht,
gevormd door de steden Breda, Diest, Dillenburg
en Orange. De jumelage tussen Orange, dat het
prinsdom van de graven van Nassau was, en Breda,
waar de Nassau's meer dan anderhalve eeuw resi
deerden, vormde het uitgangspunt van het verbond.
Ook Dillenburg, de oudste residentie der Nassau's
en Diest, waar Filips Willem, de oudste zoon van
Willem de Zwijger woonde en begraven werd, trad
tot de Unie.

De blijvende getuigen van deze "Nederlandse" pe
riode zijn ondermeer het Hof van Nassau; het
stadspark "De Warande", het vroegere jachtdomein
van de prinsen van Oranje-Nassau en de 16de
eeuwse watermolen van de prinsen van Oranje-Nas

Aanmelden voor de grote
excursie
U dient zich van te voren aan te melden. Daarover
ontvangt u te zijner tijd nog bericht waarbij tevens
de informatie gegeven wordt over de nadere in
vulling van deze excursie.

sau. Ook het hoogkoor met de grafzerk van Filips
Willem in de Sint-Sulpitiuskerk. Verder is in het
Stedelijk Museum een afdeling gewijd aan Oranje-
Nassau.
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Noteer in uw agenda
Wo 30 sept 2015: Grenzen in de Peel (Museum Klok en Peel, Asten)
Wo 21 okt 2015: Tussen Herberg en Hoogmis (Museum Klok en Peel, Asten)
Di 10 nov 2015: Ledenvergadering begroting (Museum Klok en Peel, Asten)
Di 24 nov 2015: Filmavond Lierop (De Vurherd, Lierop)
Di 15 dec 2015: Heidense resten in Christelijk Europa (Museum Klok en Peel, Asten)
Wo 20 jan 2016: De wereld van Jeroen Bosch (Museum Klok en Peel, Asten)
Wo 17 febr 2016: Filmavond (Oranjerie, Museum Klok en Peel, Asten)
Vr 18 mrt 2016: Contactavond en Horlepiep (Zaal Hotel Centraal, Someren)
Wo 23 mrt 2016: Wonderen in het zonlicht (Museum Klok en Peel, Asten)
Di 5 apr 2016: Jaarvergadering en lezing toponiemen (Museum Klok en Peel, Asten)
Do 21 apr 2016: Het Brabants landschap en bewoners (Paters Heilig Hart, Asten)
Za 7 mei 2016: Kleine excursie Neerkant: museum Techniek met 'n ziel
Wo 18 mei 2016: Het Rijke Roomse Leven (Zaal Hotel Centraal, Someren)
Za 18 juni 2016: Grote excursie naar Oranjestad Diest

Vrienden van De Vonder
Acfis Business Centrum
Rene Berkvens bloemenarrangementen
Fysiotherapie Campanula
Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms-Verberne
M.J.E. Driessen Advies en Beheer
Driessenbouw Asten bv.
ETB Willem Bos
Aannemersbedrijf Geven
Gianotten Adviesbureau
Isi & Peggy's Knipperij
Isobouw Systems BV
van Kaam Netwerk
Notaris Kessels
Larco Foods B.V.
F. Leenen Someren Beheer
Leenen Steengoed b.v.
Garage Linden
Vastgoedmaatschappij van der Loo B.V.
Partycentrum De Platte Vonder
Peelland ICT
Frank van Stekelenburg, Assurantien
Makelaardij Strijbosch
H. van de Vijver
Harrie Welten (Jumbo)
Wijnen Bouw en Service
A de Wit
P van der Zanden
 
Wilt u onze vriend worden, neem dan contact op
met penningmeester Bert de Lau telefoon
0493-493137.

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


