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Historische Vereniging Heemkundekring De Vonder Asten-Someren

Naam: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Adres: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Postcode en woonplaats: _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _  _  _

Telefoon: _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _  _  _

E-mail: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Speciale interesse in: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Datum: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

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

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.
 
 

Waar leidt dit toe?
* 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 vere
nigingsblad De Vonder is daarbij inbegrepen. Woont u buiten de gemeenten Asten of Someren, dan
vragen wij u 10 euro extra voor de verzendkosten.
 
 

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende geeft zich op als lid van De Vonder
 

 
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
4  Pastoors in Brabant 

5  Landbouwgeschiedenis 

6  Filmavond Ommel 

6  Ledenvergadering 

7  Tekens van bijgeloof op gebouwen 

8  Filmavond Someren 

9  Contactavond en dialectquiz 

10  Heksenvervolging in Peelland 

11 Jaarvergadering en lezing de
Peel

12 Lezing begraafplaats Ysselsteyn

13 Excursie begraafplaats Ysselsteyn

14 Lezing Geertruidenberg

15 Excursie Geertruidenberg

VOORZITTER:
Jan van de Rijdt
 
SECRETARIS:
Harrie Wijnen
 
PENNINGMEESTER:
Ton Willems
 
REDACTIE:
Theo Knoops
 
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
 

Voorwoord
Voor u ligt het programmaboekje van lezingen, bijeen
komsten en excursies voor het jaar 2016-2017. Veertien
keer is er iets te doen.
 

De ledenbijeenkomsten:
* de ledenavond over de begroting voor 2017 met na de
pauze een verhaal over de molens in Asten en Someren
* de contactavond - waarbij u mee kunt spelen met de
dialectquiz
* de jaarvergadering - met daarna een lezing over de Peel
 

Dan de filmavonden:
* in novemver komt de filmgroep naar De Kluis in Ommel
* in januari is De Ruchte in Someren aan de beurt
 

De excursies:
* Begraafplaats Ysselsteyn - in april komt Hans Sakkers
erover vertellen en in mei gaan we er naartoe.
* Geertruidenberg - in mei komt Jan van Gils erover
vertellen en in juni gaan we er naartoe.
 
Verder zijn er nog de lezingen, dit jaar over landbouw,
geloof en bijgeloof en heksen.
Kom kijken, kom luisteren, ga mee en geniet ervan!
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Van hoog en paars tot laag en grauw; de pastoors in Noord-Brabant
Spreker: Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld

Datum: Woensdag 28 sept 2016

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20.00 uur

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

Onderontwikkeld en incompetent?
Over de pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw
lijken zowel toenmalige humanisten en hervormers

als hedendaagse historici het
eens te zijn: zij waren onont
wikkeld en incompetent. Ze
zouden op een ‘laag zedelijk
peil’ hebben gestaan omdat ze
vaak samen leefden met een
vrouw, en lieten zich in hun
parochies vervangen door on
geschikte ‘huurlingen’. Dit
eenzijdige beeld verdient ech
ter nuancering. De spreker on
derzocht tijdens zijn promotie

onderzoek (1988 - 1992) ruim drieduizend pastoors
die tussen 1400 en 1570 werkzaam zijn geweest in
de dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel,
ongeveer overeenkomend met het huidige Noord -
Brabant. Van deze pastoors werden gegevens ver
zameld over bepaalde aspecten van hun leven en
werken, te weten de geografische herkomst, de so
ciale afkomst, de scholing, de rekrutering, het car
rièreverloop, de taakuitoefening en de levenswandel
(vooral het onderhouden van de celibaatsplicht).
Het doel van het onderzoek was cijfers te verzame
len over bijvoorbeeld het intellectuele en zedelijke
peil van de pastoors.
 

Vier pastoors als voorbeeld
In de lezing zal de spreker aan de hand van het leven
en de carrière van vier
pastoors ingaan op de
belangrijkste conclusies
van zijn onderzoek en een
algemeen, wat meer genu
anceerd beeld schetsen
van de geestelijkheid op
het breukvlak van Mid
deleeuwen en Nieuwe
Tijd.
 

Arnoud-Jan Bijsterveld
Arnoud-Jan Bijsterveld studeerde middeleeuwse
geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijme
gen (1986-1987) en de Universiteit van Amsterdam
(1987-1988). In 1993 promoveerde hij cum laude
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een
proefschrift getiteld Laverend tussen Kerk en we
reld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570.
 
Sinds 1999 is hij bijzonder hoogleraar Cultuur in
Brabant aan Tilburg University, waar hij zich be
zighoudt met onderwijs, onderzoek en valorisatie
op het gebied van de regionale geschiedenis, erf
goed, identiteit en volkscultuur. Zijn leerstoel
maakt deel uit van de Erfgoed Academie Brabant,
het deskundigheidsprogramma van de Stichting
Erfgoed Brabant, dat in 2013 van start ging.
 
Daarnaast doceert hij als universitair hoofddocent
geschiedeniscursussen in de opleidingen Liberal
Arts and Sciences en Sociologie aan Tilburg Uni
versity. Zijn aandachtsvelden zijn regionale dimen
sies van Europese cultuurgeschiedenis, in het bij
zonder van Brabant; publieksgerichte geschiedenis,
met een focus op herinneringscultuur; en politieke
en kerkgeschiedenis van de volle middeleeuwen.
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De naoorlogse landbouwgeschiedenis
Spreker: Sjaak van Dorst

Datum: Donderdag 20 oktober 2016

Plaats: Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

De zogenaamde goede oude tijd
“De zogenaamde goede oude tijd bestaat niet”, zei
vader van Dorst altijd, het was een zware tijd, alles
moest met de hand gebeuren. Het koeien melken,
het oogsten met de sikkel en ploegen met een Bel
gisch trekpaard. Het gereedschap was eenvoudig en
kwetsbaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd het
langzaam beter. In de vijftiger jaren nam de pro
ductie toe, maar dit waren ook de jaren waarin veel
boerenzonen en –dochters naar Canada of Austra
lië emigreerden. In de zestiger jaren ging de tractor
het werk van het paard overnemen en deed de
melkmachine zijn intrede. De zeventiger jaren doen
Sjaak van Dorst denken aan de komst van de lig
boxenstal en de koeltank die het dagelijks transport
naar de melkfabriek overbodig maakte. De tachti
ger jaren worden gekenmerkt door de invoer van
het melkquotum en de hoge kwaliteitseisen aan alle
afgeleverde producten; de negentiger jaren door de
regelgeving, ziektes en wederom emigratie.
 

Maaien op zondag
Sjaak is van het boerenleven blijven houden en
vertelt op enthousiaste wijze over de geschiedenis
van en ontwikkelingen in het boerenbedrijf. Talloze
herinneringen en herkenbare anekdotes passeren de
revue zoals de permissie die je aan de pastoor moest

vragen om op zondag te mogen maaien, de aanschaf
van de eerste (tweedehands) tractor in het dorp, de
veemarkt in Den Bosch, de ruilverkaveling en aller
lei andere zaken waar je als kind van boerenouders
in Haren bij betrokken werd.
 

Sjaak van Dorst
Sjaak van Dorst is geboren en getogen op een
boerderij in Haren. Hij
groeide op in een gezin
met tien kinderen en kan
worden beschouwd als ‘
ervaringsdeskundige’. Hij
heeft de ontwikkelingen
in de landbouw na de
oorlog aan den lijve on
dervonden. De dia’s die
vertoond worden zijn dan
ook vooral in eigen kring
gemaakt. De lezing sluit
nauw aan bij de tentoon
stelling die tot en met 30
mei in Bibliotheek Oss is te zien. De getoonde
boerenwerktuigen, foto’s en attributen geven een
duidelijk beeld van het leven en werken van boeren
in de 20e eeuw en zijn verzameld door Bert Rijssel
berg en Sjaak van Dorst.
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Ledenvergadering begroting en molens in Asten en Someren
Datum: Dinsdag 22 november 2016

Plaats: Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Alleen voor leden van De Vonder

Geert van Stekelenburg
Over het ontstaan van het oudste Nederlandse
windmolentype de standerdmolen, waarvan het
eerste exemplaar in Nederland werd gebouwd in de
11e eeuw. Waarschijnlijk kwam deze molensoort
vanuit Noord-Frankrijk via Vlaanderen naar het
Noorden. De standerdmolen kwam in een groot
gedeelte van Noord-Europa voor en was hier de
opvolger van de door water aangedreven molen.
Hoe zit het met de standerdmolen van Asten?
Deze dateert waarschijnlijk van rond 1500, maar is,
zoals dat bij vrijwel alle standerdmolens gebeurde,
twee keer omgewaaid en in de vorige eeuw afge
brand. De molen heeft dan ook alle kenmerken van
een 18e -eeuwse standerdmolen. De molen was
lange tijd een zogenaamde banmolen, dat wil zeggen
dat hij het eigendom was van de achtereenvolgende
kasteelheren en dat boeren gedwongen werden hun

graan op deze molen te laten malen. In de loop der
jaren is de molen diverse malen aangepast en geres
taureerd. De diverse molenaars die deze molen be
malen hebben komen eveneens ter sprake. Tot slot
worden nog wat beelden vertoond van de laatste
grote ingreep, namelijk van het verwijderen en weer
aanbrengen van de molenwieken in 2014 en 2015.

Filmavond Ommel
Datum: Dinsdag 8 november 2016

Plaats: De Kluis, Kluisstraat 19, Ommel

Aanvang: 20.00 uur

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

  De filmwerkgroep komt naar De Kluis om films over Ommel te vertonen.

Marc van Deursen
Over de bedrijfsvoering van de molenaar: zijn ver
dienmodel. Met technieken die in ruim 500 jaar
nauwelijks veranderd zijn bleek het namelijk moge
lijk om tot het begin van de vorige eeuw een goede
boterham te verdienen.
* Hoe kwam de molenaar aan de financiering voor
de bouw van een molen?
* Hoe werd het maalloon verrekend?
* Welke kansen zag de molenaar om meer uit zijn
molen te halen?
* Wat zorgde ervoor dat de oliemolens vaak maar
een korte periode in een molen aanwezig waren?
* Waardoor zijn de molens zo sterk in ons taalge
bruik verankerd?
 * Is er een toekomst voor de molens zonder
molenaars?
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Tekenen van bijgeloof op gebouwen
Spreker: Marc Robben

Datum: Woensdag 14 december 2016

Plaats: Paters Heilig Hart, Wilhelminastraat 24, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

Metselaarstekens
Op oude gebouwen vinden we tal van tekens en
symbolen terug. Metselaarstekens zijn in West-
Europa op meer dan 2000 ge
bouwen terug te vinden, in de
provincie Noord-Brabant op
een veertigtal gebouwen. Ook
in dakbedekkingen komen
vergelijkbare symbolen voor.
Muurankers waren steevast
voorzien van smidstekens. Metselaars verwerkten
oude grafkruisen in kerkwanden. Vakwerkgebou
wen zijn hier eerder beperkt maar ook hier zijn
andrieskruisen, ruiten en dergelijke terug te
vinden…
 

Tandpijn of de pest
Wat deed je wanneer de pest de helft van het dorp
weg veegde en je wist niet hoe dat kwam… Wat had
men verkeerd gedaan? De tijd dat men een bede
vaart deed naar Sinte Apollonia tegen tandpijn is

nog niet zover weg…
Het (bij)-geloof is tij
dens de voorbije eeuw
sterk afgezwakt. Maar
voor onze voorouders

was het echter bittere ernst. Sporen hiervan op ge
bouwen worden steeds zeldzamer maar zijn vaak
nog duidelijk aanwezig, zeker in rurale omgeving!
Reden te meer om aandacht te besteden aan metse
laarstekens, smidstekens, tekens in dakpannen en
vakwerkbouw, paardenschedels, dierenroosters
voor kerkdeuren, diverse inserties in kerkmuren….
 

Kom luisteren
Wil je de verdwenen bijgeloof-logica terug ontdek
ken via op gebouwen terug te vinden sporen, kom
dan op woensdag 14 de
cember 2016 om 20.00
uur naar het Paterskloos
ter aan de Wilhemi
nastraat te Asten.

Metselaarstekens op het Kasteel in Asten, op een boerderij op Ten Boomen in Lierop en op een boerderij
op Achterbos in Asten
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Lezing bolle akkers
Spreker: Jan Timmers

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Datum: Woensdag 15 februari 2017

Aanvang: 20.00 uur

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

Filmavond Someren
Datum: Woensdag 25 januari 2017

Plaats: De Ruchte, Laan ten Roode 71, Someren

Aanvang: 20.00 uur

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

  De filmwerkgroep komt naar De Ruchte om films van Someren te vertonen.

Intrede van de landbouw
Ergens vóór 2000 voor Chr. heeft de landbouw zijn
intrede gedaan in onze regio. Voor het eerst werd
er op vaste plaatsen gewoond en werd aardewerk
geïntroduceerd. Het landschap veranderde door de
aanleg van akkers. Aanvankelijk waren dat zoge
naamde raatakkers of celtic fields, waarvan nu nog
resten in het landschap zichtbaar zijn.

Bolle akkers toen
In de 13de eeuw treden grote veranderingen op.
Plaatsen waar eerst gewoond werd, werden omge
vormd tot grote akkers met daar omheen nieuwe
dorpen. Veel akkers die vanaf de middeleeuwen
werden aangelegd, zijn nu nog steeds in gebruik. Ze
vormen de basis van het landschap zoals we dat nu
nog kennen. Oude akkers worden “bolle akkers”
genoemd, omdat ze in de loop der eeuwen werden
opgehoogd. Bemesting en grondverbetering speel
den een belangrijke rol. Er ontstonden steilranden
en holle wegen. Houtwallen rondom de akkers
moesten wild en loslopend vee tegenhouden en de
gewassen beschermen. De intensieve bemesting was

nodig maar kon misoogsten door hagel, onweer en
andere natuurrampen niet voorkomen. Er kwamen
hagelkruizen en offerstokken en rituelen uit het
(volks)geloof moesten helpen bij de bescherming
van de oogst. Veel metaalvondsten op akkers getui
gen daar nog van.

Bolle akkers nu
Waar lagen die akkers en hoe zagen ze er uit? Wat
is daar nu nog van over en
welke restanten komen
we tegen van de religieuze
rituelen die zich op akkers
afspeelden? Dit zijn de
onderwerpen van de le
zing, verteld aan de hand
van akkers in Gemert-Ba
kel, aangevuld met voor
beelden uit Someren.

Jan Timmers
Hij is expert cultuurhistorie bij het Peelnetwerk en
bestuurslid bij het Archeologisch Samenwerkings
verband.           
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Contactavond en dialectquiz
Datum: Vrijdag 17 maart 2017

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Alleen voor leden van De Vonder

Contactavond met quiz
Een van de hoogtepunten in het jaarprogramma is
ieder jaar weer de drukbezochte contactavond. We
zorgen voor hapjes en er is volop gelegenheid tot
buurten. Tussendoor spelen we een quiz over het
dialect.
 

Authentiek Zömmers vastleggen
Wij, de Hirre van Zömmere, vormen de werkgroep,
die zich bezighoudt met het beschrijven en vastleg
gen van het dialect van Someren, zoals dat tot na
de Tweede Wereldoorlog nog vrij algemeen gespro
ken werd. Sinds het jaar 2000 raakte het dialect
spreken steeds meer in verval en dreigt daardoor
geheel in de vergetelheid te geraken. Ons streven is
dan ook ervoor te zorgen dat het authentieke “Zöm
mers” bewaard blijft, zodat toekomstige bewoners
van Someren en hun nazaten ons dialect in al haar
facetten nauwkeurig kunnen achterhalen en bestu
deren. Daarom maakt de werkgroep zich al jaren
sterk voor het vastleggen van zowel de klank als de
schrijfwijze van het Somerens dialect. Met mede
werking van vooral ouderen uit Someren en oud-
Somerenaren is al veel van het authentieke dialect
vastgelegd en op de website (www.dialectsomeren.
nl) openbaar gemaakt. Al vanaf 2004 komt de
werkgroep bijna wekelijks bij elkaar om met het
Somerens dialect te stoeien.

Mien Mosdijk +
Op 18 juli 2015 is op 87-jarige leeftijd het boegbeeld
van onze werkgroep Mien Willems - van de Moos
dijk overleden. Met haar heengaan heeft ons “
mouwie Zömmere” een markante persoonlijkheid
verloren. “Mien Mosdijk” zal in herinnering blijven
als de initiator, motivator, inspirator, maar vooral
als kartrekker van onze werkgroep.
 

Liedjes en verhalen
Naast het beschrijven en vastleggen van het dialect
verzorgt de werkgroep op speciaal verzoek optre
dens met liedjes en verhalen over Someren. Op de
contactavond van De Vonder zullen de Hirre twee
keer een optreden verzorgen en daarbij wordt Asten
zeker niet vergeten! We houden o.a. een quiz,
waarbij zal worden gestreden om een prachtige
trofee.
 

De werkgroep
De werkgroep (de Hirre van Zömmere) bestaat uit
Karel Velings, Jan van Eijk, Louis van den Bosch
en Harrie Swinkels

Karel Velings, Jan van Eijk, Louis van den Bosch en Harrie Swinkels
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Heksenvervolging in Peelland
Spreker: Wim Steenbakkers

Datum: Woensdag 22 maart 2017

Plaats: Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

Een vakantie in de Oost-Brabantse Peel in 1595?
Het is een droom: een veertiendaagse, verzorgde
vakantie naar de Oost-Brabantse Peel in het jaar
1595. We denken aan de door die streek geïnspireer
de schilderijen van Bruegel en verheugen ons al op
de boerenkermis. Maar je kunt het in dat bewuste
jaar heel ongezellig treffen, daar onder de haardste
denrook van Helmond. Op tijdtoeristen zit men niet
te wachten. Peelland wordt in dat jaar geplaagd
door heksenrazzia’s.
 

Hier waren het de wereldlijke machthebbers
In 1595 is de Contrareformatie in volle gang. Inqui
sitietijd: ketterjacht, maar ook heksenjacht. Bij het

laatste stellen we ons door
gaans een rechtbankje voor
van meedogenloze dominica
nen, die op basis van bijgelovi
ge angst en tijdens gruwelijke
folteringen afgedwongen be
kentenissen hun slachtoffers,
meest vrouwen, tot de brand
stapel veroordelen. Dat beeld
strookt niet met hoe dat ging
in dorpen als Geldrop, Mierlo,

Lierop of Asten. Daar zijn het twee plaatselijke,
wereldlijke machthebbers die een bloedbad aan
richten, waarbij in zomer en vroeg najaar 1595 maar
liefst 23 vrouwen hun einde op de brandstapel
vinden. Later dat jaar grijpen hogere overheden in.
Dankzij actie van de in Brussel zetelende Raad van
Brabant en de verslaglegging daaromtrent, weten
we nu zo precies wat er gebeurd is.
 

Wie niet zonk moest branden
Het is armoedetijd, koeien sterven en er is nog veel
meer ellende. En dat alles is de schuld van de vrou
wen die dansen met ‘helleoverste’ Lucifer, en zich
overgeven aan zijn ‘koude natuur’, het kille geslacht
van de ‘viant’. Ze toveren al dan niet met zalf uit de
‘smeerpot’ het vee ziek en weten in een enkel kwaad
krachtgeval de bliksem in kerk of boerenwoonst in
te doen slaan. Ze biechten het zelf op, om te worden
verlost van de geseling die hun tepels doet scheuren

en hun botten doet breken. De eerste vaste proce
dure hebben ze dan al gehad: de waterproef. Ge
boeide tewaterlating, wie blijft drijven wacht de
dood, de (zeldzame) zinkers mogen naar huis.
 

Geselen tot bekentenis
In bekentenissen worden vaak namen genoemd.
Vrouwen wijzen naar andere vrouwen, die onmid
dellijk worden gearresteerd en weer andere namen
noemen. Vaak worden bestaande burenruzies
aangegrepen, maar ook de aanklager zelf heeft vaak
nog appeltjes te schillen. Daarmee klimt de heksen
lijst van ‘arme straatvarkens’ (in één geval een de
mente, volstrekt berooide weduwe) naar hogere
regionen in de samenleving. Essentieel is natuurlijk
de vraag; waar komt die furie bij Erasmus van
Grevenbroeck (Heer van Mierlo en Lierop) en
Bernard van Merode (Heer van Asten) vandaan?
Alle ellende is de schuld van vrouwen die dansen
met ‘helleoverste’ Lucifer. Alle razzia’s hebben
plaats in het licht van de angst dat de duivel via een
verbond met stervelingen doende is de mensheid te
laten ondergaan. Daar moet je toch maatregelen
tegen nemen?

De spreker
Wim Steenbakkers verzorgt de presentatie. Hij
groeide op nabij de laatste restanten van het kasteel

van Mierlo en woont
thans in Lierop; beide
plekken die een grote rol
spelen in de heksenver
volging. Zijn belangstel
ling voor de historie van
zijn directe leefomgeving
en de verschijning van het
boek Duivelskwartier van
Johan Otten, was aanlei
ding de presentatie samen
te stellen om daarmee

meer bekendheid te geven aan deze duistere periode.
Hij ontving hierbij royaal medewerking van de
auteur.
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Jaarvergadering en lezing over de Peel
Datum: Woensdag 5 april 2017

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Alleen voor leden van De Vonder

Voor de pauze: ledenvergadering
Dit is de reguliere jaarvergadering van de vereni
ging. De leden krijgen de vergaderstukken vooraf
toegestuurd.
 

Na de pauze: de Peel
Tijdens zijn uiteenzetting over de werkgroep Topo
niemen bij de algemene ledenvergadering op 29 juni
2015 toonde Tom Waals een kaart waarop mooi tot
uitdrukking kwam dat het grootste deel van het
grondgebied van Asten Peel was. Voor eeuwen ge
noeg brandstof voor de Astenaren en in de 19de
eeuw werd Asten rijk met de verpachting van
grauwveen aan de Maatschappij Griendtsveen voor
de fabricage van turfstrooisel. Someren had dat
niet. Bijna geen Peel binnen de gemeentegrenzen en
de Somerenaren keken verlekkerd over de Aa naar
de Astense Peel. Via de vonders over de Aa en later
de bruggen over het kanaal trokken Somerenaren

toch de Astense Peel in. Voor turf, om er hun afge
dwaalde beesten op te halen, om te bakkeleien over
de grenzen, om er te werken, om bestuurlijk te
overleggen over het graven van het Peelkanaal,
enzovoort. Ons lid Hans van de Laarschot vertelt
over de wisselwerking tussen die van Someren en
die van Asten met de Peel als middelpunt.
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Lezing Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn
Spreker: Hans Sakkers

Datum: Woensdag 19 april 2017

Plaats: Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

Een bijzondere begraafplaats
Op de Duitse Militaire begraafplaats in Ysselsteyn
liggen ongeveer 32.000 mensen begraven. De geal
lieerden zorgden na de Tweede Wereldoorlog voor
hun eigen gesneuvelden en zo verscheen onder an
dere de Britse militaire begraafplaats bij Venray en
de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Na de
Tweede Wereldoorlog was het de taak van de Ne
derlandse overheid om zorg te dragen voor de
omgekomen Duitse soldaten, die binnen de lands
grens waren omgekomen. Een technisch moeilijke
opdracht door het ontbreken van enige ervaring in
het aanleggen van een militaire begraafplaats en op
grote schaal identificeren van doden.
 

Huilende Duitse weduwen en moeders
Door de open wonden van de oorlog was het ook
emotioneel zwaar. Hoe zwaar bleek toen in de ja
ren-50 alle West-Europese landen de Duitse militai
re begraafplaatsen aan Duitsland overdroegen, met
één uitzondering: Nederland deed dat pas in 1976.
De Venrayse bevolking zag de huilende Duitse
weduwen en moeders bij het graf van hun dierbare
staan. Nergens anders in Nederland kan men zo
goed zien, dat ook de Duitsers slachtoffer waren
van de oorlog.

Hans Sakkers
Hans Sakkers, die de lezing verzorgt, heeft enkele
boeken geschreven  in de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog vooral over Zeeland. Hij is
nu in de geschiedenis gedoken van deze unieke be
graafplaats. Hieruit wordt duidelijk dat deze be
graafplaats een verre van normaal verschijnsel is.
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Excursie Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn
Datum: Zaterdag 13 mei 2017

Vertrek: Vanaf parkeerplaats Diepsteeckel, Witvrouwenbergweg 18, Someren

Deelname: Alleen voor leden van De Vonder

Ein Deutscher Soldat
De militaire begraafplaats bevindt zich in Yssel
steyn, in de Provincie Limburg dicht bij de Duitse
grens. De begraafplaats is de enige Duitse soldaten
begraafplaats in heel Nederland. Hier liggen 85
gesneuvelde soldat
en uit de Eerste We
reldoorlog  en bijna
32.000 gesneuvelden
uit de Tweede We
reldoorlog op in to
taal 28 hectare. Voor
iedere gesneuvelde militair werd een kruis geplaatst.
De gegevens (naam, grafligging, geboorte- en
sterfdatum, rang - indien bekend) zijn met witte
kleur op de natuursteen aangebracht. Er zijn onge
veer 5.000 onbekende militairen begraven. Deze zijn
begraven met kruizen waar "Ein Deutscher Soldat"
op staat.
 

Timmermans wordt verzorgd door Duitse soldaat

In de buurt van de centrale herdenkingsplaats be
vindt zich een herdenkingssteen voor Kapitein
Timmermans. Kapitein Lodewijk Johannus Tim
mermans had in de Tweede Wereldoorlog voor
Nederland tegen de Duitse militairen gestreden. Na
de Duitse bezetting in 1940 sloot hij zich aan bij een
Nederlandse verzetsgroep. In 1945 behoorde hij bij
een mijnen zoekcommando en stapte hij op een
houtmijn. Hij kwam in een Canadees lazaret,
waarin ook andere Nederlanders, Belgen, Canade
zen, Amerikanen en zelfs Duitsers werden ver

pleegd. Naast hem lag een gewonde Duitse militair.
Nadat deze jonge Duitse militair was genezen, bleef
hij zorgen voor Kapitein Timmermans. Onvermij
delijk waren er dialogen tussen de twee. Bij Kapitein
Timmermans en de jonge Duitse militair werd het
duidelijk dat vele vooroordelen die ze van elkaar
hadden, niet juist waren. Kapitein Timmermans
realiseerde zich, dat veel jonge Duitse militairen in
het leger moesten en niet vrijwillig zijn gegaan.
 

28 jaar beheerder van de begraafplaats
In 1948 - drie jaar na het einde van de oorlog - kreeg
Kapitein Timmermans tijdelijk het beheer over de
Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. Uitein
delijk bleef hij 28 jaar. Hij legde oorlogsgraven aan,
verzorgde ze, identificeerde doden, leidde bezoe
kersgroepen rond en informeerde nabestaanden.
Ook was hij betrokken bij het jeugdwerk. Samen
met een Beierse pastoor en de toenmalige pastoor
uit Ysselsteyn organiseerde hij voor het eerst
jeugdontmoetingen in de buurt van de begraaf
plaats. Toen nog in de vorm van tentenkampen.
Door zijn werk voor de Nederlands-Duitse verzoe
ning na de Tweede Wereldoorlog was hij een heel
belangrijke integratiefiguur. Voordat hij in 1995
overleed, had hij een laatste wens: hij wilde dat zijn
as op de begraafplaats werd uitgestrooid. Dit werd
dan ook in 1995 gedaan.
 

Ginkgoboom
Deze boomsoort begon, na de atoombomaanval op
Hiroshima en Nagasaki in 1945, als eerste weer te
bloeien. Na ongeveer een jaar droeg hij weer groene
bladeren. Daarom is deze boom een teken van hoop
geworden - hoop op vrede in een betere wereld.

Aanmelden voor deze excursie
U dient zich vooraf aan te melden. Daarover
ontvangt u te zijner tijd nog bericht waarbij tevens
informatie gegeven wordt over de nadere invul
ling van deze excursie.
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Lezing over Geertruidenberg
Spreker: Jan van Gils

Datum: Woensdag 17 mei 2017

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20.00 uur

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

Lezing over Geertruidenberg
Op zaterdag 17 juni 2017 gaat de jaarlijkse Grote
Excursie naar de vestingstad Geertruidenberg.
Ter voorbereiding van deze excursie maar ook om
de overige leden van onze vereniging kennis te laten
maken met deze vestingstad, hebben we Jan van
Gils uitgenodigd om ons nader te informeren over
deze vestingstad aan de Maas.

Hoewel bij het maken van dit jaaroverzicht de in
houd van zijn lezing nog niet bekend was, hebben
wij hem gevraagd om zijn lezing en de aansluitende
excursie op elkaar af te stemmen.
 

Jan van Gils
Jan van Gils ( 65 jaar) is al bijna 30 jaar stadsgids
in het vestingstadje Geertruiden
berg.  Daarnaast is hij voorzitter van
de Oudheidkundige Kring Geertruy
denberghe en de landelijke Erfgoed
vereniging Bond Heemschut. Jan is
scheikundige maar toen hij in
Raamsdonksveer, vlak bij het monu
mentale Geertruidenberg ging wonen, ontstond zijn
belangstelling voor de historie van stad en streek.
Hij heeft daarbij enthousiast deelgenomen aan de
vele archeologische opgravingen  in Geertruiden
berg, is actief op het gebied van genealogie en was
twee jaar geleden projectleider van de tentoonstel
ling 100 jaar elektriciteit in Geertruidenberg. 
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Grote excursie naar Geertruidenberg
Datum: Zaterdag 17 juni 2017

Vertrek: Vanaf partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10-14, Someren-Eind

Deelname: Alleen voor leden van De Vonder

De Zuiderwaterlinie
Dwars door Brabant loopt de Zuiderwaterlinie: de
vroegere scheidslijn tussen de Noordelijke en Zui
delijke Nederlanden, het protestantse Noorden en
de katholieke Zuiden, tussen Spaans en Staats. De
Zuiderwaterlinie is een historisch kralensnoer van
vestingsteden, forten, schansen en inundatievlak
tes. Ze loopt van Bergen op Zoom naar Grave.
Geertruidenberg is met haar vesting en fort Lunet
te onderdeel van deze Zuiderwaterlinie.
 

Stadsrechten in 1213
Geertruidenberg maakte deel uit van de graafschap
Holland en het latere Gewest Holland. In 1213
kreeg de plaats bepaalde marktrechten en daarmee
haar stadsrechten van de graaf. De beweringen dat
de plaats daarmee stadsrechten verwierf zijn om
streden, alsmede de claim dat men de oudste stad
in het graafschap Holland is. In 2013 vierde de stad
Geertruidenberg wel het 800-jarig jubileum. Van
wege de strategische ligging kon de plaats zich
voorspoedig ontwikkelen, en werd ook wel "Sleutel
van Holland" genoemd. Omstreeks 1320 verwierf
Willem van Duivenvoorde het schoutsambt van
Geertruidenberg; het stadje werd ommuurd met
rondelen en poorten en hij bouwde er een kasteel.

In 1336 werd het Kartuizerklooster van Geertrui
denberg (het Hollandse Huis) gesticht, dat tot 1573
zou bestaan maar ten onder ging in de troebelen van
de Tachtigjarige Oorlog. In de 14e eeuw is de gra
felijke munt gevestigd in Geertruidenberg.
 

Veroverd en verzwolgen in 1420-1421
Aan de bloeiperiode kwam reeds een einde met de
verovering in 1420 door het Kabeljauwse Dord
recht en de Sint-Elisabethsvloed van 1421. De stad
werd zwaar beschadigd, verloor zijn handelsfunctie
en raakte veel van zijn voorrechten kwijt. Daarte
genover ontwikkelde zich nu de riviervisserij en
werd Geertruidenberg een belangrijke marktplaats
voor zalm, steur en elft.

Aanmelden voor deze excursie
U dient zich vooraf aan te melden. Daarover
ontvangt u te zijner tijd nog bericht waarbij tevens
informatie gegeven wordt over de nadere invul
ling van deze excursie.

15



Vrienden van De Vonder
 

Vrienden van Heemkundekring De Vonder maken onze activiteiten mede mogelijk.
 
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
Driessen Bouw Asten bv, Molenakkers 7, 5721 WR Asten
Rene Berkvens bloemenarrangementen, Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Asten-Ommel
Fysiotherapie Campanula, Floralaan 22, 5721 CV Asten
Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren
Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms-Verberne, v.d.Eijndelaan 60, 5712 BR Someren
M.J.E. Driessen Advies en Beheer, Witvrouwenbergweg 12, 5711 CN Someren
ETB Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BB Someren - Eind
Aannemersbedrijf Geven, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
Gianotten Adviesbureau, Witvrouwenbergweg 8h, 5711 CN Someren
Isi & Peggy's Knipperij, Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
van Kaam Netwerk Notarissen, Witvrouwenbergweg 8a, 5711 CN 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
Vastgoedmaatschappij van der Loo B.V., Markt 10, 5721 GE Asten
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Autobedrijf Stienen Someren BV Stienen, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24, 5721 BB Asten
Rudi Verbugt (Peelland ICT), Witvrouwenbergweg 8b, 5711 CN Someren
Jan van de Vijver, Vinkenweg 7, 5752 RA Deurne
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren
A de Wit, Speelheuvelplein 4, 5711 AR Someren
P. van der Zanden, Jan vd 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.
 

Word vriend
 
Wilt u onze vriend worden, neem dan contact op met penningmeester Ton Willems telefoon 0493-492725.

Disclaimer
* Dit jaarprogrammaboekje is bedoeld voor intern
gebruik door heemkundekring De Vonder Asten-
Someren.
* Leden krijgen voorafgaand aan elke activiteit per
e-mail een herinnering toegestuurd.
* Teksten en afbeeldingen zijn van onszelf, van de
spreker of uit openbaren bronnen zoals Flickr en
Wikipedia.

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


