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Heemkundekring "De Vonder" stelt zich tot doel:
Mensen die belangstelling hebben voor de eigen woonomgeving
met elkaar in contact te brengen. Deze doelstelling resulteert onder
andere in de volgende activiteiten:
Lezingen en excursies
Heemkundige bibliotheek
Werk en studiegroepen
Verzamelen van heemkundige foto's, documenten e.d.
Archeologisch en historisch onderzoek over Asten en Someren.
Uitgave van het blad "De Vonder"
Behoud van cultuur en monumenten.
"De Vonder" is het periodiek van de Heemkundekring AstenSomeren. Het is een blad van en voor de leden van "De Vonder".
De redactie stelt een actieve bijdrage van leden, maar ook van nietleden, dan ook zeer op prijs.
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Namens het bestuur wens ik U een gezegend kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar.
Eenieder zal zijn eigen gedachten hebben bij
het lezen van deze wens.
Als voorzitter van het bestuur hoop ik dat De
Vonder als vereniging en als tijdschrift - met
ieders hulp -ook in 2005 een bijdrage kan
leveren aan de vervulling van Uw wensen op
cultureel-historisch gebied.
Jan Heyligers.

Gelukkig bevrijd.
Dat zou een verzuchting kunnen zijn die niet alleen 60 jaar
geleden in Asten en Someren alom werd geslaakt maar ze is ook
van toepassing op al1en die op enigerlei wijze de herdenking van
60 jaar bevrijding gestalte gaven. Gelukkig bevrijd van de zorgen
om jouw aandeel in de herdenking tot een succes te maken.
We mogen zeggen - zonder al te veel borstklopperij - dat De
Vonder zijn aandeel, naar behoren, geleverd heeft. Overigens past
daar de constatering bij dat bijna alles met alles samenhangt en dat
niemand kan zeggen dat al1een zijn of haar aandeel ertoe deed.
Wat - of wie - gaf de activiteiten van De Vonder rond 60 jaar bevrijding gestalte?
Ik zal me beperken tot èèn naam, hoewel daaruit niet de conclusie
getrokken moet worden dat de verdiensten van vele anderen onvermeld zouden mogen blijven.
*Adrie Mennen was het die het bestuur van De Vonder voorstelde
om "De Slag om de Peel" van Piet van der Zanden her uit te geven.
Het bestuur gaf graag zijn toestemming maar dan moest er wel
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voor gezorgd worden dat er geen geldelijk verlies door De Vonder
zou ontstaan.
De kosten werden begroot op 8500,00 Euro en door een
garantiesubsidie van de gemeente Asten ad 5000,00 Euro en van
het Jan van der Loo fonds van 3500,00 Euro was het financiële
risico voor het bestuur van de heemkundekring afgedekt. Het vele
werk dat door Adrie geleverd moest worden om tot de feitelijke
druk te komen is nauwelijks voorstelbaar. Zijn gesprekken met
erfgenamen ,vrienden, werkgevers, opvolgers van Piet van der
Zanden moesten leiden tot instemming met de herdrukplannen.
Sommigen waren onmiddellijk enthousiast, met anderen was het
overleg indringender. De ruim 20 extra pagina' s met beeldmateriaal moesten op diverse plaatsen in Nederland en Engeland
verkregen worden en bewerkt worden. Dan pas begint het intensieve begeleiden van het drukproces; inclusief vormgeving, druktechnieken, correctie, verkoop, distributie. Uren en kilometers
ongeteld.
*Adrie Mennen was ook degene die de extra editie van De Vonder
over 60 jaar bevrijding technisch begeleidde. De schrijvers en
vertalers van de artikelen hebben hun welversneden pennen
uitvoerig gebruikt en het de correctoren gemakkelijk gemaakt. De
redactie heeft kwaliteitseisen gesteld en - gelukkig - zich daaraan
kunnen houden. Een prachteditie was het gevolg. Dank zij de
financiële medewerking van de gemeente Asten, de gemeente
Someren, de Rabobanken van Asten en Someren, en drukkerij
Haerkens konden de kosten voor De Vonder beperkt blijven. De
leden van de heemkundekring en zij die het wensten te worden, en
de Asten en Someren bezoekende Engelse en Schotse veteranen
kon dan ook een gratis exemplaar worden aangeboden. De
buitenlandse gasten bleken het woord "heem"goed te kennen en
ook anderszins gevoelig te zijn voor wat hen overkwam tijdens
officieel georganiseerde welkomstbijeenkomsten in Asten en
Someren. Ook hieraan hadden leden van de heemkundekring een
werkzaam aandeel.
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*De vertel avonden over de bevrijding in de bibliotheken van Asten
en Someren door leden van De Vonder mogen succesvol genoemd
worden. De inhoud en de aanvullingen daarop van het talrijke
publiek waren interessant en je vraagt je af of er niet genoeg
verhalen zijn om aan een apart boek toe te vertrouwen.
*Tijdens het tweede deel van de jaarvergadering van 22 februari
2005 in de filmzaal van museum Asten zal een nieuwe audiovisuele presentatie plaatsvinden van oorlogs- en bevrijdingsbeelden van onze regio die niet eerder vertoond zijn.
Ook niet leden zijn dan van harte welkom.
Velen komt waardering en dank toe; veel waardering en veel dank.

Tentoonstellingen: Leo v.d.Brand en Wil van Tt"iet. Redactie De
Vonder: Herman Tesselaar, Adrie Mennen, Piet Aarts, Jac Jöris en
Th. van Diepenbeek.
Tuinonderhoud: C. v.d.Kerkhof.
Tentoonstellingsruimte: Fr.v.d. Waarsenburg, Leo V.d. Brand.
Toponiemen (veldnamen): Fien van Triet, Frans Martens, Jos
Slaats, Piet v. Diepenbeek, Piet v.d.Linden, Tom Waals, Ton van
Hoek en Wim Deenen.
Bijeenkomst Ie dinsdagavond van de maand

Jan Heyligers, voorzitter.

WERKGROEPEN:

Onze bestuursleden.

Archivariaat: Wim Deenen, Frans van Duppen, Theo Hikspoors,
Jan Looymans, Piet Strik, Thieu Verdonschot.
Bijeenkomst: Elke dinsdagochtend.
Huismeester: Piet V.d. Linden.
Lezingen en excursies.;... C. Verhagen.
Monumenten~

C.Verhagen. Te1.493063.

Oud- Schrift:_ Fien van Triet, Harry Leenen, Jac Jöris, Jan van
LaaI'hoven, Piet v.d.Linden, Theo Hikspoors en Theo Nijssen
Bijeenkomst: Elke woensdagavond.
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Omdat het bestuur van de Heemkundekring De Vonder de laatste
jaren nogal gewijzigd is, leek het ons leuk dat de leden de mens
achter het bestuurslid leerde kennen.
Wij hebben ze daarom een "Heemkundig CV'tje" te schrijven en
ons een foto te sturen.
In dit nummer maakt U nader kennis met Thieu, Ria en Hans.

Thieu Verdonschot
Functie in bestuur: secretaris (sinds oktober
2004) dus nu I jaar.
Ik ben sinds juli 2002 - dus op 57 -jarige
leeftijd met pensioen gegaan. Ik werkte bij de
gemeente Someren.
Ik heb na 8 jaar Belastingdienst Helmond
gewerkt bij de gemeenten Goirle, Rucphen,
Deurne (1979 en 1980) en Someren. Bij de
gemeenten kwam ik regelmatig in aanraking
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met het oud en het lopend archief en ik had altijd het gevoel dat dit
goed bewaard moest blijven.
In 1979 en 1980, toen ik bij de gemeente Deurne werkte, behoorde
tot een van mijn taken het zijn van secretaris van het bestuur van
het Streekarchief Peelland. Het streekarchief van de 8 gemeenten
Aarle Rixtel, Asten, Bakel, Beek en Donk, Deurne, Lieshout,
Mierlo en Someren bevond zich in de kelder van het gemeentehuis
Deurne. Daar kwam ik in aanraking met o.a. Hans van de
Laarschot waardoor mijn belangstelling voor archief verder
groeide.
Door mijn lidmaatschap van Somerens Lust kwam een jaar of
zeven geleden de drang om het archief van de vereniging vanaf
1874 op volgorde van datum te krijgen. Dat heb ik toen gedaan en
alles in ordners etc. opgeborgen in een archiefkast.
In de l e winterperiode na mijn pensioen, in de maanden oktober
2002 tot en met februari 2003, heb ik als lid van de harmonie Asten
het archief vanaf de oprichting in 1894 tot en met 2001 op datum
geordend en er daarnaast een archiefoverzicht, een geschiedenisoverzicht en 7 artikelen voor het clubblad de Ceciliast bij gemaakt.
(totaal ongeveer 100 A4'tjes). Dit totaal noem ik "Archiefboek".
De kaft voor dit boek is nu eindelijk ontworpen. Het archiefboek
zal in de komende maanden voor de leden van de harmonie
verkrijgbaar zijn. (een ex. zal ik reserveren voor het Heemhuis).

Lid van de Heemkundekring
Door aansporing van Wim Deenen werd ik lid van de werkgroep
bibliotheek/archief. Na enige tijd vroeg Wim mij of ik secretaris
wilde worden van het bestuur. Het bestuur was al lange tijd op
zoek naar een nieuwe voorzitter en secretaris. Mijn antwoord aan
Wim was onmiddellijk "nee". Als ik me iets voorgenomen had
dan was het om in mijn pensioentijd niet in een bestuur te gaan
zitten en zeker niet ook nog als secretaris. Omdat Wim zei dat het
maar zeer weinig werk zou zijn (weinig op de agenda,
vergaderingen van een uurtje etc) heb ik me toch maar op gegeven
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om de vereniging vooruit te helpen en Thea de kans te geven er
eindelijk eens mee te kunnen stoppen.
Door het sterk vernieuwde bestuur dat de handen uit de mouwen
wil steken en om het secretariaat te kunnen verbeteren is het 3-4
keer meer tijd gaan kosten als ik me had voorgesteld.
Huidige situatie/Toekomst,.
Sinds oktober 2003/februari 2004 zijn eerst Jan, Jos en ik en later
Hans en Ria in het bestuur gekomen waardoor met 5 nieuwe
gezichten en "kwaliteit" het bestuur van totaal 9 mensen fors is
verandert. Er wordt op een goede manier vergaderd, er wordt goed
samengewerkt en er zijn initiatieven om het werkgebied van de
vereniging uit te breiden:
Thieu Verdonschot, oktober 2004

Ria Berkvens
Geboren en getogen in Asten-Heusden aan
de Kokmeeuwenweg en tegenwoordig
woonachtig aan de Polderweg.
Ik werk als gemeentelijk archeoloog bij de
gemeente Breda en
regel in
die
hoedanigheid o.a. opgravingen in de stad
voor zowel gemeente als particulier en
schrijf adviezen voor bescherming van
cultuurhistorie en archeologie in nieuwbouwprojecten en bestemmingsplannen.
Daarnaast ben ik als amateur-archeoloog volop bezig in de regio
o.a. als veldwerkcoärdinator bij de Archeologische Vereniging
Kempen- en Peelland en als lid van de Stichting Archeologisch
Samenwerkingsverband (SAS).
Ik ben sinds 1995(na mijn afstuderen in Nijmegen zo'n beetje) lid
van de heemkundekring en kwam terecht bij de archeologische
werkgroep via mijn aanmelding bij de SAS. Daar ben ik begonnen
met het maken van archeologische waardekaarten en het
inventariseren van vondsten van zowel Someren, Asten en ook
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Deurne. Sinds een aantal jaren ben ik volop bezig met de
Reconstructie en de zogenaamde Biografie van Peelland en de
daarmee samenhangende uitvoering van cultuurhistorische
projecten. Dit betekent in feite het inbrengen en weer zichtbaar
maken van meer historie en archeologie in onze huidige woon- en
leefomgeving.
Archeologie en cultuurhistorie is mijn grote passie en ik ben dan
ook een groot belangenbehartiger van deze twee zaken in de
ruimste zin van het woord. En niet allen voor Asten en Someren.
Ria Berkvens, november 2004

Hans van de Laarschot
Van jongs af aan word ik geboeid door
vroeger, met name archeologisch, en mijn
omgeving, zowel historisch als natuurlijk.
Sinds 1976 woon ik in Asten op het
Rinkveld. In die tijd was ik echter nog lid van
de heemkundekring Helmond-Peelland, de
moederkring van de latere kringen in de
dorpen
rondom
Helmond.
Via
de
archeologische werkgroep van de Helmondse
kring heb ik mijn jongensdroom kunnen verwezenlijken; de
opgraving van het middeleeuwse kasteel het oude huys in 1981.
Niets zal hieraan nog kunnen tippen, of ....
In 1984 ben ik overgestapt naar De Vonder. Vanwege mijn werk
als archivaris bij het Streekarchivariaat Peelland, dat de historische
archieven van o.a. de gemeenten Asten en Someren beheerde, werd
ik al snel gevraagd om toe te treden tot de redactie van het
gezamenlijke blad met Deurne, d 'n Uytbeyndel, en het bestuur,
waarvan ik een aantal jaren secretaris ben geweest. Sporen van
mijn heemkundige activiteit zijn te vinden in d'n Uytbeyndel,
boeken als Lierop, 'n beeld van een dorp , d'Aastese braandwir,
Someren oud en vertrouwd. De tentoonstelling over Asten in de
Tweede Wereldoorlog in het gemeentehuis in 1989 heb ik
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ontworpen en ingericht en enkele tientallen kringleden heb ik oud
schrift leren lezen. Ook aan Someren 700 heb ik bijgedragen als
initiatiefnemer voor en lid van de begeleidingscommissie van het
boek van Jean Coenen Hertog Jan en de Zummerse mens en lid van
de groep die de tentoonstelling in de Bibliotheek Someren heeft
voorbereid. Met Ria Berkvens heb ik het begeleidend boekje voor
de tentoonstellingen in het kader van Someren 700 geschreven.
Vanuit mijn werk, tot 2003 bij Streekarchivariaat Peelland en
daarna als archiefconsulent Peelland bij het Historisch
Informatiecentrum Helmond, onderdeel van het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven, ben ik ook regionaal actief in het
historisch veld. En al jaren ben ik bestuurslid van de Stichting
Archeologisch Samenwerkingsverband Gewest Helmond e.o.
(SAS), die alle archeologische werkgroepen in de regio overkoepelt
en baanbrekend werk verricht op het gebied van behoud en
versterking van cultuurhistorisch erfgoed.
Met veel plezier kijk ik terug op de eerste jaren (vanaf 1984) van
de met Ad Smulders opgerichte archeologische werkgroep van de
heemkundekring, het maken met zo ' n 25 kringleden van Someren
oud en vertrouwd, de redactievergaderingen met Karel Brüsewitz,
Wiro van Heugten en Jan van Ooij, de samenwerking met
voorzitter Pieternel Friesen, de samenwerking met Wim Deenen als
tentoonstellingscoördinator van Someren 700 en de humorvolle
contacten met dé amateurhistorici van Asten, misterke (Anton) van
Asten en Frits Slaats. Hopelijk brengt de toekomst van De Vonder
me ook zoveel voldoening. Door de ambitie en initiatieven van het
huidige bestuur zie ik een kring die in evenwicht is tussen actieve
leden (de heemkundige producenten) en vanzelfsprekend inactieve
leden (de heemkundige consumenten).

Hans van de Laarschot, november 2004
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Drie mededelingen van de secretaris.

Ontvangen informatie:
De Heemkundekring heeft in de praktijk te maken met ongeveer 40
andere organisaties. Daaronder 12 Heemkundekringen uit de regio,
stichtingen en verenigingen uit Brabant en Limburg op het gebied
van het heem, geschiedbeoefening, historie, archeologie,
monumenten en genealogie. Verder nog met de regionale archieven
Helmond en Eindhoven, regionale- en rijksoverheid, etc.
Van ongeveer de helft van deze organisaties krijgen wij regelmatig
een blad toegezonden, waaronder 4 van een heemkundekring.
Als secretaris plaats ik deze bladen op de lijst van "ingekomen
stukken" voor een bestuursvergadering. Daarna leg ik de bladen op
de leesplanken van de bibliotheekkamer van ons Heemhuis.
Degenen die er dan graag kennis van willen nemen kunnen terecht
dinsdagmorgen van 9:30 tot 12:00 uur ,donderdagavond van 19:00
tot 21 :00 uur en op andere tijdstippen wanneer er werkgroepen
actief in het Heemhuis bezig zijn.
De Vonder op Siris:
Sinds april jl is op de teletekstpagina 351 van Siris wat te vinden
over onze Heemkundekring.
Het bestuur wil hiermee meer bekendheid geven aan het bestaan
van Heemkundekring De Vonder.
Op deze pagina staat onder andere de openingstijden van het
Heemhuis, elke donderdag van 19 tot 21 uur, vermeld.
Ook verwijzingen naar andere pagina's kunt u hierop vinden
Brabants Heem:
Het Brabants Heem geeft al 50 jaar het gelijknamige blad Brabants
Heem uit. Leden van de Heemkundekring geeft zij de gelegenheid
om één jaar voor de speciale prijs van €12.50 een abonnement aan
te vragen (normale prijs €15,75)

Degene die hierover meer willen weten, kunnen met mij contact
opnemen Ook is er een cd-rom "50 jaargangen Brabant Heem"
voor de prijs van 45 euro.
Thieu Verdonchot

Woord van de redactie.
De 3e uitagave van de Vonder voor dit jaar is er weer een zoals u
van ons gewend bent; met artikelen bestuursmededeling en overige
informatie. De artikelen zijn aangevuld met een drietal "heemkundige cv", op ons verzoek geschreven door bestuursleden om ze
nader kennis met U te laten maken
Het tweede nummer is een bijzondere geweest, (zie het stukje van
de voorzitter) en heeft ons aan het denken gezet. Het is ons
namelijk gebleken, dat werken met een thema-uitgave doelgerichter
werkt, het blad interessanter maakt en het de mensen er
gemakkelijker toe brengt om een bijdrage te leveren.
Dit heeft bij ons het idee doen ontstaan om voor de uitgaven van
2005 een thema te gaan zoeken.
En we zijn tot het onderstaande schema gekomen:
1) Medio februari: Liedjes en gedichten.
2) Medio mei :
Molens
3) Medio aug.:
Rechtspraak
4) Medio nov.:
Straatnamen
Met deze bekendmaking doen wij meteen een OPROEP
"Heeft U bruikbaar materiaal voor deze uitgaven of kent u
iemand die het heeft, wilt u het ons dan laten weten?"
Een telefoontje naar Adrie Mennen 0492-331925, Herman
Tesselaar 06-2691OL5, Jac Jöris 695634, Piet Aarts 694209 of
Thea van Diepenbeek 491498, Volstaat. Natuurlijk kunt U ook
schrijven naar:
Herman Tesselaar Julianapark 18, 5711AJ
Someren of mailen duntes@chello.nl
De redactie.
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Verslag van de op woensdag 18 februari 2004, aanvang 20.00
uur, in het museumcafé van Beiaard- en Natuurmuseum Asten
gehouden jaarvergadering van Heemkundekring De Vonder
Asten-Someren

Aanwezig: ongeveer 50 leden ininclusief het bestuur bestaande uit
Jan Heyligers, voorzitter, Jos Gommans, vice-voorzitter, Thieu
Verdonschot, secretaris, Geert Strijbosch, penningmeester en de
leden Wim Deenen, DuIf Schenkelaars en Leo van de Brand.(zie
presentielijst).
1. Opening.
De voorzitter heet alle dames en heren van harte welkom. Hij is blij
dat de leden in groten getale aanwezig zijn.
Het is aardig om te zien, zo zegt hij verder, dat de vereniging niet
alleen leden kent maar ook familieleden. Hij vraagt vervolgens een
minuut stilte om de in het afgelopen jaar overleden leden van de
vereniging te gedenken. Dit zijn mevrouw van de Bogaart, Riky
Jöris, Doortje Derks en Mevrouw Pieternel-Stevens, oud-voorzitter
van de vereniging.
2. Notulen van de jaarvergadering van 25 februari 2003.
Onder wijziging van de plaatsnaam "Tilburg" in "Helmond"
worden de notulen, onder dankzegging aan secretaris Thea van
Diepenbeek, vastgesteld. In het verslag is Herman Tesselaar als lid
van de kascommissie genoemd. Hiervoor is later Piet Derks in de
plaats gesteld.

4. Financieel jaarverslag 2003 van de penningmeester met
begroting 2004 en verslag van de kascontrolecommissie.
Het jaarverslag en de begroting zijn aan het begin van de
vergadering aan de aanwezigen uitgereikt. De voorzitter merkt op
dat de begroting 2004 een tekort kent en dat hij hier nog op terug
komt. De penningmeester geeft vervolgens een toelichting op de
cijfers. Hij zegt dat de uitgaven dit jaar hoger zijn dan begroot,
omdat de werkgroepen actiever zijn geweest, de kosten van het
clubblad ongeveer 400-500 euro hoger waren dan gedacht en de
energiekosten (gas) van het Heemhuis hoger zijn dan was geraamd.
Hoewel dit niet dramatisch is, zo zegt hij verder, heeft de
vereniging daardoor iets ingeteerd. Een meevaller is dat de
secretaris de aanslag verontreinigingsheffing van Waterschap De
Aa en Maas terug heeft weten te brengen van ongeveer 140 euro
naar 40 euro wat 100 euro voordeel per jaar oplevert. Door het
tuinafval van het Heemhuis te composteren en het papier mee naar
huis te nemen is aanbieden van grijze en groene containers van het
Heemhuis aan de huisvuilophaaldienst niet langer nodig. Hierdoor
kan de Afvalstoffenheffing van de gemeente vervallen wat, volgens
de secretaris, een besparing in de uitgaven oplevert van ongeveer
120 euro per jaar. november 2003.
Dit verslag wordt, onder dankzegging aan de secretaris,
vastgesteld.

3. 2a. Notulen van de ingelaste Algemene Ledenvergadering
De secretaris zegt dat het verslag bestaat uit een inleiding en een
opsomming van activiteiten en gebeurtenissen in het jaar 2003. Hij
leest dit globaal voor en belooft volgend jaar met een verslag te
komen dat niet meer zal worden voorgelezen maar waarvan aan
iedereen een exemplaar zal worden verstrekt.

Jaarverslag 2003 van de secretaris.
Adrie Mennen legt uit waarom het blad De Vonder duurder is
geworden.
Beheerder van het Heemhuis, Piet van der Linden, zegt dat de
energiekosten van het Heemhuis ook hoger zijn, omdat er harder in
het Heemhuis is gewerkt. De gemeente zal een nieuwe ketel in het
Heemhuis plaatsen. Wellicht kost dit dan minder aan gas.
De penningmeester is er dankbaar voor dat de vrienden van de
vereniging weer financieel hebben bijgedragen. Hij stelt de
vereniging voor om nieuwe leden aan te dragen. De voorzitter vult
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aan dat ieder lid serieus dient te proberen om elk een lid aan te
dragen. Piet Derks vraagt om aan elk lid een extra uitgave van blad
De Vonder te verstrekken, zodat leden op die manier reclame voor
de vereniging kunnen maken. Met dit voorstel wordt ingestemd. De
penningmeester constateert dat er geen vragen zijn over de stukken.
De voorzitter geeft het woord aan de kascontrolecommissie.
Piet Strik zegt, mede namens Piet Derks, dat zij de boekhouding
onafhankelijk van elkaar hebben gecontroleerd en hebben
geconstateerd dat inkomsten en uitgaven en saldi kloppen. De
voorzitter bedankt de kascontrolecommissie. Op voorstel van de
voorzitter wordt de penningmeester vervolgens gedechargeerd.

5. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
Piet Derks wil nog een keer lid blijven en Ed Cuppens meldt zich
als nieuw lid.
6. Mondeling verslag van de werkgroepen Archivariaat, Oud
Schrift, Toponiemen, Monumenten, Lezingen en excursies en
Redactie van blad De Vonder.
De voorzitter geeft Wim Deenen van werkgroep Archivariaat het
woord. Wim Deenen legt uit dat 6-7 personen elke dinsdagmorgen
in het Heemhuis werken aan het archivariaat. De groep heeft zo
hard gewerkt dat het werk grotendeels gereed is, ook voor wat
betreft de opname van titels van boeken, particuliere verzamelingen etc. in de computer. Losbladige gegevens zijn
inmiddels door Piet Strik ingebonden. In september a.s. zal het
Heemhuis op een avond in de week van half 8 tot half 10
opengesteld worden voor het publiek. Daarvoor zal reclame
worden gemaakt. Voor het bemensen van het Heemhuis met
vrijwilligers is medewerking toegezegd. Het publiek kan na de
openstelling terecht voor stamboomonderzoek, onderzoek naar
gegevens over de geschiedenis van Asten en Someren etc.

Heernhuis bij elkaar komt. De leden van de groep houden zich o.a.
bezig met resolutieboeken, protocollen en borgemeestersrekeningen .
Piet van der Linden zegt dat de werkgroep Toponiemen voor wat
Asten betreft in 1984 al bij elkaar kwam. Aan de hand van
kadastrale kaarten etc. moest toen veel werk handmatig gebeuren.
De werkgroep o.l.v. Piet van Diepenbeek bestaat nu uit 12
personen. Het gaat om Asten, Heusden en Ommel en om Someren
en Lierop. Het werk met de computer gebeurt door 3 personen
waarbij minuutplans worden teruggetekend naar de situatie in
1832. De andere leden van de groep houden zich bezig met
toponiemen, oud schrift en het verzamelen van gegevens door
onderzoek in archieven. In de computer zijn nu 20.000 regels
ingebracht. Of er, als het werk tezijnertijd klaar is, een publikatie
verschijnt is volgens hem nu nog niet te zeggen.
Ria Reynders zegt, namens de werkgroep Lezingen en Excursies,
dat de gehouden lezingen in 2003 al door de secretaris zijn
opgesomd. Over de door De Vonder te organiseren excursie 2004
van de heemkundekring met de heemkundekring van Deurne merkt
ze op dat de datum wel vast staat (12 juni), doch dat nog niet vast
staat waar de excursie naar toe gaat. Gedacht wordt aan de Maas of
Midden-Limburg. De vergadering vindt een gezamenlijke lunch
tijdens de excursie organiseren beter dan een diner. Omdat Ria wil
stoppen met haar bemoeienis met lezingen en excursies vraagt de
voorzitter of kandidaten daarvoor zich na de vergadering bij het
bestuur willen melden.

Sjaak Jöris zegt dat de werkgroep Oud Schrift in de winterperiode
op woensdagavond van 8-10 uur met een aantal personen in het

Adrie Mennen legt uit dat de werkgroep Redactie De Vonder uit 5
personen bestaat en hoe de taakverdeling is geregeld. Als doel is
gesteld om heemkundige artikelen uit met name de eigen regio te
publiceren. Ook vindt vermelding plaats van lezingen en excursies
die elders plaats vinden. Thea van Diepenbeek vult aan dat een
volgend nummer over de bevrijding zal gaan. De voorzitter merkt
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op dat De Vonder een moOI blad is en bedankt de bezorgers
daarvan.

niet gelukt is ook de kerk en pastorie 10 Heusden op de
monumentenlijst te krijgen.
Volgens Hans van de Laarschot is de gemeente Asten thans weer
druk bezig op het gebied van monumenten, (monumentenambtenaar). Ed Cuppens zegt dat veel bodemarchief in Someren is
blootgelegd maar in Asten niet. Volgens de voorzitter zou de
Heemkundekring zich in dat verband op kunnen werpen.

Cees Verhagen legt als enige lid van de werkgroep Monumenten
uit dat hij consulent is en deel uit maakt van het consulentennet van
de Stichting Noord-Brabants Monumentenoverleg waarin zeer veel
monumentenorganisaties vertegenwoordigd zijn. Hij zegt geen
verstand te hebben van monumenten. Als consulent ben ik, zo zegt
hij verder, een soort brievenbus. Wanneer een monument bedreigd
wordt kan iemand dat bij hem melden. Er wordt dan actie
ondernomen. Als voorbeeld noemt hij de actie rond de sloop van
de tot Sonnehove behorende kapel. Dit heeft niet tot behoud
daarvan geleid. Voor de pastorie in Someren staat een H. Hart
Beeld met twee door vandalen beschadigde engelen (knaapjes).
Kerkbestuur Lambertus wil geen geld voor de restauratie
uittrekken. Verder noemt hij de jarenlange juridische strijd van de
gemeente
tegen
Rijkswaterstaat
over
het
beschermde
rijksmonument "Brug Half 12". Rijkswaterstaat heeft op een
gegeven moment, vanwege de slechte staat van de brug, de brug
permanent omhoog geplaatst. Voorts spreekt hij over een
gerestaureerd graf in Asten en over 2 voormalige plaketten op de
oude bibliotheek. Asten heeft sinds het overlijden van mevrouw
Pieternel Stevens geen consulent meer. Het bestuur zal helpen bij
het vinden van een nieuwe consulent. Verder zegt Cees dat enkele
vrijwilligers van de Heemkundekring in 2003 een inventarisatie
van boerderijen in Someren hebben uitgevoerd. Veel boerderijen,
die vroeger in het M.I.P.-rapport (Monumenten Inventarisatie
Project) van de provincie stonden bleken verdwenen te zijn etc.
Abusievelijk is door de vrijwilligers vergeten toen foto's van de
boerderijen te maken. Wellicht kan dit met medewerking van de
gemeente alsnog gebeuren. De heemkundekring zou bepaalde
panden kunnen fotograferen en er een stuk geschiedenis bij kunnen
schrijven.
Piet Aarts zegt dat er in Asten een monumentencommissie was en
dat er monumenten zijn beschreven. Hij vindt het jammer dat het

Verkiezing nieuwe bestuursleden Ria Berkvens en Hans van de
Laarschot
De voorzitter brengt naar voren om het bestuur met 2 mensen, die
de nodige professionaliteit bezitten, uit te breiden. Dit zijn Ria
Berkvens en Hans van de Laarschot.
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7. Verkiezing van nieuwe bestuursleden.
Vroegere bestuursleden Sjaak Jöris, Thea van Diepenbeek en Ria
Reynders.
De voorzitter merkt op dat Geert Strijbosch hun verdienste al
tijdens de ingelaste Algemene Ledenvergadering van 12 november
2003 heeft geschetst. De voorzitter zegt tegen Sjaak onder andere
dat hij goede teksten kan schrijven. Hij bedankt Sjaak voor zijn
werk voor de vereniging en onderstreept dat met een fles wijn. Hij
hoopt dat Sjaak de vereniging een warm hart toe zal blijven dragen.
Tegen Thea zegt de voorzitter dat zij als secretaris goed werk heeft
ven·icht en "flair" in het periodiek De Vonder heeft gebracht. Hij
zwaait haar, mede vanwege haar brede belangstelling voor cultuur,
lof daarvoor toe en bedankt haar eveneens met een fles wijn.
Tegen Ria zegt de voorzitter dat onder haar voorzitterschap veel
zaken goed zijn geregeld en dat ze de club goed heeft geleid. Hij
denkt dat ze wat dat betreft wat te bescheiden is. Hij bedankt haar
voor het vele werk, onderstreept dit eveneens met een fles wijn en
spreekt de hoop uit dat ze zich voor de vereniging in blijft zetten.
Ria zegt dat zij het werk tijdens haar 8-jarige voorzitterschap niet
alleen heeft gedaan maar prettig met de andere bestuursleden
samen heeft kunnen werken.

Ria Berkvens legt uit dat zij oorspronkelijk van Asten-Heusden
komt, projectcoördinator van archeologische projecten in Breda is,
zitting heeft in de archeologische werkgroep Someren, in de
Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband Gewest Helmond
en omgeving en verder o.a. in de klankbordgroep Reconstructie
Asten. Verder zegt ze dat ze de laatste "tijd" o.a. te maken heeft
gehad met de archeologische kant van 2 waterputten, een oude
muur, aanleg bergbezinkbassins, jongerencentrum aan de
Witvrouwenbergweg, een sleuf langs een toekomstig kerkhof aan
de Loovebaan, bedrijventerrein aan de Lage Akkerweg, percelen op
Moorsel en in het beschermd dorpsgezicht gehucht Boomen en de
Rode Kruisbungalow. De gemeente Asten zou volgens haar de
Heemkundekring moeten betrekken bij allerlei percelen waar in de
grond wordt gegraven zoals het Campina- terrein en Vaarsenhof
Heusden.
Hans van de Laarschot legt uit dat hij bijna 20 jaar bij het
Streekarchivariaat Peelland heeft gewerkt en nu consulent is van
het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe), werkzaam
in het Historisch Informatie Centrum in Helmond. Verder zegt hij
dat hij van 1984-1991 als bestuurslid, waarvan een aantal
secretaris, in het bestuur van de Heemkundekring heeft gezeten.
Voorts geeft hij aan weer tijd te hebben voor het geven van
cursussen, bv oud-schrift.
Conform het voorstel van de voorzitter stemt de Algemene
Ledenvergadering bij acclamatie en met applaus in met de
benoeming van Ria en Hans tot bestuurslid. De voorzitter is blij dat
zij hun taak willen aanvaarden.

8. Doelstelling van de Heemkundekring.
De voorzitter stelt dat de doelstelling van de veremglOg is de
bevordering van de belangstelling over en de kennis van de eigen
streek. Het bestuur wil doorgaan met de werkgroepen zoals nu
gebeurt maar daarnaast ook de doelstelling verbreden en verdiepen
en een agenda voor de toekomst vaststellen. Het bestuur wil dat de
gemeente Asten en Someren en andere organisaties de
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Heemkundekring bij allerlei zaken inschakelen zoals historisch
onderzoek etc. De doelstelling van de vereniging dient daarvoor te
worden opgerekt, geaccentueerd en geactualiseerd. Hij zegt dat de
secretaris een stuk heeft opgesteld over de huidige werkwijze van
de vereniging en Jos Gommans een stuk over de agenda voor de
toekomst. De voorzitter nodigt leden uit zich op te geven als lid
van een werkgroep die concreet gaat vaststellen hoe de doelstelling
zou kunnen worden geactualiseerd etc. Na opstelling van een stuk
door de werkgroep zal het bestuur dat stuk voorleggen aan de
Algemene Ledenvergadering.

9. Rondvraag en sluiting.
a. Jaarprogramma.
Rinus Manders vraagt dit programma zo spoedig mogelijk bekend
te maken.
b. Verjonging ledenbestand.
Verder vraagt Rinus Manders om bij het zoeken naar nieuwe leden
aan verjonging te denken, een nieuwe aanwas met basis voor de
toekomst.
c. Verbouwing fietsenstalling tot vitrine (expositieruimte).
Op een vraag hierover van Harrie van Asten zegt Duif
Schenkelaars dat de tekening voor de verbouwing gereed is. Na de
vergadering kan iedereen de tekening inzien. Het wachten is nu op
de bouw- en monumentenvergunning. Daarna komt de vraag wie
de verbouwing betaalt en vervolgens de vraag wie gaat het maken.
Duif streeft ernaar het werk nog voor de bouwvakvakantie gereed
te hebben.
d. Viering 60 jaar bevrijding.
Volgens Geert Strijbosch is dit een mijlpaal die niet ongemerkt
voorbij mag gaan. Het bestuur beraadt er zich over om er iets
aparts mee te doen en zal de leden hier over inlichten.
e. Boek over familie Aarts
Willy Aarts zegt dat hij een boek over de familie Aarts heeft
uitgebracht en dat hij denkt aan de uitgave van een nieuw boek.

21

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng, sluit de
vergadering rond 22.00 uur, en wijst erop dat de tekening van de
verbouwing, het jaarverslag etc. op een tafel worden gelegd, zodat
iedereen gelegenheid heeft deze in te zien. Hierna, zo zegt hij
verder, volgt een borrel met een hapje waarna Christ Warnar dia's
zal vertonen.

Herbouw Kasteel van Asten
door JooP Verkroost uit Someren
60 jaar na de bevrijding herrijst kasteel Asten
in maquettevorm.
Een beschrijving van Piet Aarts.

Someren, 22 februari 2004.
De secretaris Thieu Verdonschot
N.B.: na de borrel en het hapje werd er zichtbaar genoten van de
dia's van Christ Warnar over onder andere het bloemencorso in
Valkenswaard, dia's van oude mensen en hun leefwijze waaronder
die van Grard Sientje en dia' s over de natuur en van het
zomercarnaval in Rotterdam.

Het is een bijzondere uitdaging voor Joop Verkroost om een
maquette te maken van het kasteel van Asten, compleet met
voorburcht. Inmiddels is hij er al anderhalf jaar mee bezig. Met
veel zorgvuldigheid en vooral met heel veel plezier probeert hij een
zo getrouw mogelijke reconstructie van het kasteel te maken. Het is
nog niet af, maar de voltooiing nadert!
Hoeveel uren werk het tot nu toe gevergd heeft is moeilijk te
zeggen
In 2002, bij gelegenheid van Someren 700 jaar, heeft Joop het
aangedurfd het "kasteeltje", oftewel het versterkt huis dat in de
Donk heeft gestaan, in maquettevorm te bouwen.
Met veel interesse en bewondering heb ik deze "bouw" destijds
gevolgd.
Joop beklaagde zich erover dat er slechts een kleine afbeelding
zonder afmetingen van de werkelijke omvang, bekend was van het
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oorspronkelijke bouwwerk. Nabouwen op schaal is dan natuurlijk
een moeilijke opgave.
Desondanks wilde hij er wat van maken en slaagde daar bijzonder
goed in. Tijdens de tentoonstelling ter ere van Someren 700 trok de
maquette veel aandacht.

De nieuwe uitdaging:
Velen zullen zich nu afvragen; hoe is Joop ertoe gekomen om juist
nu het Astense kasteel als maquette te herbouwen? Hoe is deze
uitdaging ontstaan?
Om een lang verhaal kort te maken, een dochter van mij is
getrouwd met een zoon van Joop en zodoende maakte ik kennis
met deze bijzondere hobby van hem. Houtbewerken is altijd al zijn
passie geweest. Tijdens zijn arbeidzame leven als Directeur
Gemeentewerken van de gemeente Someren bracht hij al veel vrije
tijd in zijn werkplaats door en dat is na zijn pensionering zeker niet
minder geworden!
Wij, Joop, ik en onze echtgenotes, hebben aan diverse excursies
naar kastelen in binnen en buitenland deelgenomen. Bij deze
excursies heb ik vaak de geschiedenis van kasteel Asten
aangehaald en hoe jammer het is, dat hier nauwelijks iets meer dan
een ruïne van over is.
Het kasteel, voor een deel herbouwd rond 1940, werd in oktober
1944 bij de bevrijding, nu 60 jaar geleden, in brand geschoten.
Sinds deze fatale dag in oktober' 44 is het kasteel een ruïne.
De oudere hoofdbouw van het kasteel is sinds 1890 in verval geraakt,
waardoor alleen nog ruïneresten van betere tijden getuigen.
In 1940 was het eerste gedeelte van een restauratie gereed
gekomen, maar het was uiteindelijk de bedoeling om het gehele
kasteel te herbouwen. Van de restauratieplannen van toen, zijn nog
zeer gedetailleerde bouwtekeningen en foto's voorhanden.
Deze restauratieplannen werden het uitgangspunt voor een nieuwe
uitdaging van Joop; het bouwen van een maquette van het kasteel
van Asten. Hoe het geworden zou zijn als de Duitsers het in 1944
niet vernield hadden.
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Op mijn verzoek (de geschiedenis van het kasteel van Asten heeft
mij altijd enorm gefascineerd), is Joop van start gegaan met dit
omvangrijke werk.
In mei 2003 is Joop aan het karwei begonnen. Het poortgebouw,
met de voorburcht links en rechts (In 1940 nog bekend als de
boerderijen van de familie Mennen en de familie Verberne), is in
het voorjaar van 2004 voltooid.
Inmiddels is ook het kasteel, het herbouwde deel van 1940 en ook
het deel dat later in tweede instantie herbouwd zou worden, in de
maquette opgenomen en al voor een aardig stuk gereed.
Onderstaande foto van de maquette geeft de vordering van
maquettebouw aan.
Er is inmiddels overleg met de bewoners van de voorburcht, de
heemkundekring en de gemeente Asten geweest over hoe deze
maquette met een afmeting van 2.5 m bij 3.5 m, straks getoond kan
worden aan het publiek. Wij hopen dat we het geheel in het
vOOljaar van 2005 kunnen tentoonstellen.
Dit wordt dan nieuwe belevingsvorm van een stukje Astense
historie. Zestig jaar na de bevrijding!
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Het ontstaan van de harmonieën van
Asten en Someren.
In de afgelopen jaren heb ik, muzikant van de harmonieën
Somerens Lust en St. Cecilia Asten, de archieven van beide
verenigingen geordend. Voor St. Cecilia ben ik in mijn prepensioentijd nog wat verder gegaan door niet alleen alle stukken
vanaf 1894 op volgorde van datum te ordenen, maar door daarnaast
ook een archiefoverzicht en een geschiedenisoverzicht op te stellen
en 7 artikelen in het clubblad de Ceciliast te publiceren.
Omdat onze vereniging ook over Someren en Asten gaat, kwam bij
mij de gedachte op om een artikel te schrijven over het ontstaan en
de beginperiode van beide verenigingen. Vóór ik daar wat over
vertel, merk ik allereerst op dat Dré Remery bij gelegenheid van
het WO-jarig bestaan van muziekvereniging Someren Lust het boek
"Fanfare Somerens Lust 1874-1974" schreef, en dat Piet Bakker en
Herman Peeters b.g.v. het WO-jarig bestaan van harmonie St.
Cecilia het boek "100 jaar Harmonie St Cecilia Asten 1894-1994"
schreven.

De schrijvers van beide boeken hadden het nadeel dat de archieven
slechts deels geordend waren. Voor gegevens voor dit artikel put ik
uit de inhoud van hun boeken en daarnaast uit de inhoud van de
archieven en uit gegevens die ik her en der heb gelezen.
Bij een archief van een harmonie of fanfare denken wij op de
allereerste plaats aan brieven en verslagen van vergaderingen. Her
papieren archief bestaat echter ook uit statuten, reglementen,
feestgidsen, krantenknipsels, ledenlijsten, diploma's en rapporten,
receptieboeken, jaarrekeningen, toneel affiches, stukken van de
overkoepelende bond etc. Het overige archief bestaat uit medailles,
foto's, wimpels en bekers, videobanden en films. Uit al deze
stukken en voorwerpen, voorzover die bewaard zijn, kunnen we
een deel van de geschiedenis aflezen.

Foto uit 1884, Fanfare Somerens Lust
Foto uit 1899, eerste lustrum St. Cecilia Asten
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De tijd vóór het ontstaan van beide harmonieën
Voor een beter begrip eerst een paar feiten uit vroeger tijden.
1610-1650- de eerste marsen ontstonden ten behoeve van
marcherende troepen.
1780 - in België ontstond onder Oostenrijks bewind de
Koninklijke Harmonie St.Cecilia Merchtem.
Begin 1800 bestonden er regimenten infanterie met een vast aantal
muzikanten.
1800-1900 belangrijke ui tvindingen werden gedaan wat betreft het
bouwen van instrumenten.
1823-één van de oudste orkesten in Brabant ontstond ter
ondersteuning van kerkmuziek, dit was en is nog steeds de
Koninklijke Fanfare Sint Willibrord uit Waalwijk.
1840- rond deze tijd werden door bezuinigingen, als gevolg van
oorlogsuitgaven, veel militaire kapellen opgeheven, kapelmeesters
en muzikanten verspreidden zich over het land en vestigden zich
als muziekleraar of werden dirigent.
1850-1900-vele verenigingen ontstonden: Phileutonia Helmond en
Koninklijke Philharmonie Leende, beide bestaan nog, zijn van 1850.
1874- de fanfares van Aarle-Rixtel, Bakel, Deurne en Someren
ontstonden.
Had Asten of Someren het eerst een fanfare of harmonie?
De archieven van de muziekverenigingen Somerens Lusrt en
Cecilia bevatten zeer weinig stukken uit de beginperiode.Vóórdat
Dré Remery zijn boek begon te schrijven heeft hij enorm veel
kranten uit die beginperiode doorgenomen om iets te kunnen
ontdekken over Somerens Lust maar ook, als oud-Astenaar, over
Cecilia. Hij ontdekte een krantenartikel van 31 juli 1860 over het
gouden huwelijksfeest van kantonrechter Frencken en zijn
echtgenote in Asten. Daarin staat dat het hele dorp was versierd en
dat onze harmonie ( lees fanfare) het geliefde volkslied liet horen.
Bij een fanfare in die tijd moeten we denken aan enkele
muzikanten met een koperinstrument .
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In 1874 tijdens de 12 meifeesten werd in Asten een kiosk opgericht
en nam de harmonie deel aan een optocht onder leiding van
directeur Hasselo (muziekmeester en 40 jaar organist). In dat jaar,
waarin zoals hiervoor vermeld, o.a. Somerens Lust ontstond,
schreef iemand uit Asten in een blad "Hoe dikwijls heeft onze
vroegere harmonie niet een kortstondig bestaan beleefd". Dat wijst
er dus op dat er in Asten al eerder een fanfare bestond.
Aanleiding voor de oprichting van Somerens Lust was het optreden
van "de flinke harmonie uit Leende".op 12 mei 1874 tijdens de
volksfeesten ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum
van Koning Willem lIl. De oprichtingsdatum 15 september 1874 is
in de nog aanwezige, met een kroontjespen geschreven, "statuten"
van 1887 terug te vinden. Fanfare Somerens Lust kende in de
beginperiode een 20-tal muzikanten met Jan Buskens als dirigent.
Door onderlinge verdeeldheid duurde het nog tot juni-juli 1894
voordat er in Asten een fanfare van de grond kwam. Die fanfare
werd geboren uit zangvereniging/liedertafel St. Cecilia. De afdeling
fanfare van de zang-toneel en muziekvereniging bestond in het
begin uit 11 muzikanten en Willem Michielsen was de eerste
dirigent ervan.
Uit de beginperiode van beide harmonieën is gelukkig één enkel
reglement bewaard gebleven. Daarin waren veel boetebepalingen
opgenomen voor o.a. te laat of niet op de repetitie komen, dronken
zijn en het verliezen van muziekstukken. Beide harmonieën hebben
door weinig geld, onderlinge verdeeldheid etc. een moeilijke
beginperiode meegemaakt. Gelukkig zijn beide blijven bestaan en
is er al jaren sprake van twee bloeiende verenigingen.
Bronnen:
boek 'Fanfare Somerens Lust" 1874-1974;
boek " I00 jaar harmonie St Cecilia Asten 1894-1994"
herdenkingsboekje 140 jaar Koninklijke Fanfare Philharmonie Leende;
archieven van beide harmonieën.

Thieu Verdonschot, Someren 2004.
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Toekomstvisie Heemkundekring De Vonder
Door: J os Gommans

Aanleiding:
Met het aantreden van een nieuw bestuur deed zich de vraag voor
naar de eigenlijke doelstellingen van onze Heemkundekring.
Artikel 2 sub.! uit onze Statuten geeft een algemeen antwoord op
deze vraag: "De vereniging heeft ten doel de bevordering in brede
kring van de belangstelling over - en de kennis van de eigen streek,
van volkse gebruiken en van heemkundig waardevolle
overblijfselen uit vroegere tijden." Een nadere invulling geven
sub.2 ("Al hetgeen het vorenstaande doel kan bevorderen in de
ruimste zin van het woord zal eveneens tot het doel der vereniging
behoren") en sub.3 ("Zij tracht dit doel te bereiken door het
onderzoeken, bestuderen en veilig stellen van heemkundig
belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken
en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens in - en van het
werkgebied en zijn omgeving .... .. "). De rest van dit artikel
onderstreept het belang van samenwerking met andere groepen en
verenigingen, "alles in de ruimste zin van het woord".

door enthousiaste leden maar is vaak kleinschalig en Weinig
systematisch. Verder wordt het heem door lezingen en excursies
aan de (vooral wat oudere) man gebracht. Op het gebied van
behoud en ontwikkeling gebeurt weinig tot niets.

Agenda van de toekomst?
De heemkunde mag m-Î. niet vervallen tot een club "van oude
mensen (en) de dingen die voorbij gaan". Een heemkundekring
moet een breed publiek aanspreken en open staan voor alle
activiteiten in het belang van het heem, steeds in de ruimste zin van
het woord. De huidige activiteiten zijn zeer waardevol en dienen te
worden voortgezet en uitgebreid! Echter om beter op onze doelstellingen te kunnen inspelen, alsmede een breder publiek aan te
kunnen spreken, verdient het overweging om de activiteiten
enerzijds te verdiepen, anderzijds te verbreden. Wij kunnen hier
veel leren van andere heemkundeverenigingen uit de regio.

Standplaats De Vonder
Globalisering en vergrijzing zullen de behoefte aan heemkundige
activiteiten doen toenemen. Jonge en oude mensen zullen steeds
meer op zoek gaan naar de eigen identiteit in een steeds groter en
anoniemer wordende wereld. De Vonder is vooral actief op het
vlak van het heemkundig onderzoek. Dit onderzoek wordt verricht

Verdieping
In Asten-Someren is een steeds groter wordende groep van mensen
met belangstelling voor lokale geschiedenis, kunst en cultuur. Niet
al deze mensen zijn lid van de Vonder. Dit komt wellicht omdat de
activiteiten in onze kring erg zijn toegespitst op concrete zaken en
gebeurtenissen uit de eigen familie, de straat en de directe
omgeving. Daar is niets mis mee maar voor een bredere en meer
abstracte analyse van historische processen bestaat veel minder
aandacht. Het kleinschalige, concrete onderzoek komt pas meer tot
leven als dit kan worden gekoppeld aan (semi-)professioneel
historische analyses (én omgekeerd!).
Wat betekent dit nu
concreet? In mijn ogen zouden we op regionaal niveau (bv met
Deurne) moeten streven naar het mobiliseren van een nieuwe
groep, vooral jonge (maar niet uitsluitend jonge) amateur historici,
archeologen, geografen etc, die zich tot taak stelt om het historisch
onderzoek in de regio te stimuleren en te faciliteren, bijvoorbeeld
door te komen tot een (semi-)professioneel tijdschrift (vg!. Horster
Historiën) en/of door het organiseren van dorpsoverschrijdende
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Interpretatie
De vraag doet zich vervolgens voor wat eigenlijk "heem" betekent
in het voorgaande. In mijn ogen gaat het om de historisch
gegroeide eigenheid van lokale gemeenschappen zich uitend in
gebruiken en tradities, materiële cultuur en ruimtelijke ordening.
Samengevat behoort het m-Î tot onze taak om het heem te leven en
te onderzoeken, te behouden en verder te ontwikkelen.

symposia e.d. Dit betekent een zekere professionalisering van de
heemkunde: belangrijk in zichzelf maar ook voor de meer
algemene uitstraling van het heem (zie volgende punt). Let op:
deze professionalisering (heemkunde is een vak!) wil in het geheel
niet het werk van enthousiaste amateurs ontmoedigen maar juist
stimuleren !!!

Verbreding
De heemkunde moet zich opwerpen als gezaghebbende
"autobiograaf' van het dorp en de streek, dus met kennis van en
inzicht in de historisch gegroeide identiteit. Kortom, zij zou
idealiter moeten fungeren als het cultuurhistorisch geweten van de
beleidsmakers. Ontwikkelingen die de culturele en materiële
eigenheid alsmede de daarmee verbonden lokale cohesie aantasten
moeten worden bestreden (zoals bv grootschalige bouwontwikkelingen die ten koste gaan van belangrijke identiteitsdragers in en onder het landschap). Activiteiten die de cultuurhistorische eigenheid stimuleren en ontwikkelen moeten juist
worden bevorderd. De voorgestelde professionalisering van het
onderzoek alsmede een grotere ledenaanwas en een meer
systematische publiciteit in de lokale pers zou De Vonder
geleidelijk meer gezag moeten geven als regelmatige gesprekspartner van de gemeentelijke en provinciale politiek. Dit betekent
dat cultuur, (gemeentelijke) monumenten en natuurbehoud een
veel hogere prioriteit krijgen in de gemeentelijke politiek.
Realisatie ...
Het voorgaande is slechts bedoeld als een basis voor het denken
over de toekomstige koers. Het gaat hier dus in eerste instantie om
het formuleren van algemene uitgangspunten die niet direct, hier en
nu, hoeven te worden gerealiseerd. In het nieuwe bestuur zijn we
het inmiddels eens over het streven maar de uitvoering is en blijft
afhankelijk van, enerzijds, een realistische bestuurlijke prioritering
en, anderzijds, de brede steun en inzet van onze leden.
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Een aanvraag tot ondersteuning.
Dat het de boeren in Lierop ook niet altijd voor de wind is gegaan
blijkt wel uit volgende akte van 14 juli 1728;
Compareerde voor ons jan van Brey ende Peter Vlemix Scheepenen
in Lierop mitsgaders Jan van den Boome President, loco secretaris
Jan van den Eynde onsen meede Scheepe Willem van den Eynde
Armeester ende Andries Nervens respective nabuer welcke ter
instantie van AntonyHendrik Vlemix Pachter van een s'Lants hoeve
geleegen . alhier tot Lierop hebben getuygt ende verclaart ende
Sukcxop Eedt van de twee eerste Comparanten in het aanvangen van
haare Ampten gepresteert ende den Laasten Comparant op sijne
manne waarhyt onder presentatie van eede die hij ten allen tyde des
noot ende daartoe versogt sijnde gereet is te preteeren.Dat den
Requirant in de jaaren 1726 en 1727 seer sI egt gewin van graanen
heeft gehadt en veel slegter als sijne nabuerenen andere Hoevenaers
neffens hem aangeleegen, en dat sukcx naar menschelijke opinie
voortcomt uyt hoofde dat den requirant eenige jaerenherwaerts geen
jonge Coybeesten heeft connen opqueeken die hem meest alle sijn
afgestorven en waar door het getal sijnder beestenseer is vermindert,
ende alsoo bij gebreck van mest waar door het maagere Lant moet
vrugtbaer gemaakt worden, het gewas des veel te geringer is
geweest. Wijders verclaarend da den Rrquirant in de maant van
October van den voorleeden Jaare 1727 heeft gehadt hondelt en
twalf Schaapen die doen ter tijt voor het minste waerdig wam·en de
beste met de Slegte getauxeert het stuck twee gul: ende alsoo int
geheel 224 gul: waarvan binnen den tijt van ses maanden ontrent de
helft sijn gestorven ende inde maant van April 1728 de overige die
alle vuyl waaren den Requirant heeft vermangelt voor een quadt
oudt perdt dat niet meer dan een ducaat waerdig was als meede dat
den requirant in de maanden van miert en april 1727 vier paarden
sijn verongeluckt ende in de maant van mey 1728 twee veulens
gestorven. Eyndigendesy deponenten hier meede ham·e Sincere en
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waare verclaaringe en hebben naar gedaane voorleesinge daar bij
gepersisteert, gevende voor reedenen van welweetendheyt het geene
voorsz alsoo gesien ende ondervonden te hebben een daglyx ( Als
sijnde de naaste nabueren van den requirant) Sijne dienstbooden daar
over hooren Claagen ende sij depoenten meenig maal des requirants
ongevallen tegens malkanderen verhaalt te hebben in kennisse der
waerheyt hebben wij Scheepenen voomoemt 't Selve ten prothocolIe
ondertekent.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Lierop den veertienden J uly
Seventienhondert agt en twintig.
Getekend door: Jan van Brey
Peter Vlemmix
Jan van de Boome, loco Secr.
In het kort komt het dus hier op neer:
Antony Hendrik Vlemix heeft in de jaren 1726 en 1727 slecht geboerd omdat hij
geen kalveren heeft kunnen opfokken, waardoor hij minder koeien had. Hierdoor
kon hij zijn grond onvoldoende bemesten en was de oogst ook minder waard.
Verder had hij nog 112 schapen die weinig waard waren en door hem geschat
werden op 224 gulden. Van deze schapen is binnen een half jaar de helft
gestorven en in april 1728 de rest zodal hij geen schapen meer bezat. Verder
zijn er in maart en april nog vier paarden verongelukt en 2 veulens gestorven.

Den selve heeft gehad twee vrouwen waarbij verwekt heeft 15
kinderen en zijn daar nog 9 in leven, sijnde 7 getrouwt ,die verwekt
hebben in de zeventig kindskinderen en 2 kleinkindskinderen .
Dus de overledene is geweest vader van 15 kinderen, grootvader
van in de negentig kleinkinderen en overgrootvader van 2. Dit heeft
gestaan in de Haagse Courant van 13 july 1750. Dit is zo
doorgegeven door Dries Dirk van Hugten , zoon van de overledene
woonende alhier op den achtersten Heusden alwaar den overledene
ge woont heeft en ook aldaar is overleden .
Dit berichtje van heel vroeger kreeg ik onlangs toegeschoven mel de vraag bij
welke families van Huglen of van Heugten men door slambomen aansluiting zou
kunnen vinden?
Meer inlichtingen graag bij Piet Aarts Hooidries 69, Asten-Heusden, tel. 0493694209.

VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING
"DE VONDER"

'Op den sevende july 1750 is alhier overleden: Dirk van Hugten
sijnde geboren op den 2e februari 1644 en dus bereikt hebbende
den ouderdom van 106 jaaren, 5 maanden en 5 daagen.
Hebbende tot weinig daagen voor zijn doot sijn vol verstand en
gezicht behouden en tot den ouderdom van 105 jaaren nog een uur
ver naar de kerk gegaan te voet .En ook nog in de ouderdom van
103 en 104 jaaren de oogst te velde gemaaid evenals een jongman.

Acfis Business centrum, Ter Hofstadlaan 75, Someren
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten
AutobedrijfBerkvens, Voorste Heusden 55, Heusden.
G.Berkers, Zonneweg 1, Someren.
Beheermij v.d.Loo,Markt 10, Asten. (Postbus 135720 AA)
Bouwbedrijf van Bree, Vaarselstr.lO, 5711 RE Someren
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verbeme, Molenakkers 5. Asten
Gianotten Adviesburo, Wilhelminaplein 6a, Someren.
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren.
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Honderdjarige, niet de oudste.

Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24,5721 BB, Asten
Notaris Kessels, Wilhelrninastraat 30-32, Asten
Larco Conserven Someren, Industrielaan 10, Someren ..
Leenen BV. Verwarming- en Loodgietersbedrijf Half Elfje 4,
Someren
v Wil en Toos Leenen, Floreffestr.109 5711 AC Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
Schildersbedrijf Looymans, Hoornmanstraat 1, 5711 EZ Someren
Meeus Assurantiën, Posteistraat, Someren
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, Someren.
Fr. v. Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25, postbus 61, 5720 AB
Asten
E.B.Steyns, Winkelstraat 9, Someren.
Smits Bouwbedrijf, Dorser 2, Someren
Veugen Stallenbouw, Nieuwendijk 90, Someren.
A.c. Wijnen e.o., Speelheuvelstraat 41, Someren
De Heer en Mevrouw v.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17,
Asten.
De Heer en Mevrouw de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren.
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Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten
mogelijk.
Hebt u interesse? Info: G.Strijbosch tel. 0493 - 697450.
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