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Heemkundekring "De Vonder" stelt zich ten 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 Asten Someren. Het is een blad van en voor leden van "De Vonder".
De redaktie stelt een actieve bijdrage van leden, maar ook van
niet-leden, dan ook zeer op prijs.
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Heemhuis
Vanaf eind 2004 zal het heemhuis aan de Molenstraat 10 te
Someren één avond per week geopend zijn voor iedereen die wil
snuffelen in de bibliotheek en de beschikbare historische
gegevens. Informatie Wim Deenen 0493 - 49 27 50.

Oud Schrift (bijeenkomst woensdagavond)
Jac Jöris (contactpersoon 0493 - 695634), Theo Hiskspoors, Jan
van Laarhoven, Harry Leenen, Piet van der Linden, Fien van
Ti·iet.

WERKGROEPEN

Redaktie "De Vonder"
Herman Tesselaar, Piet Aarts, Thea van Diepenbeek, Jac Jöris,
Adrie Mennen.
Kopij-adres: Julianapark 18,5711 AJ Someren
duntes@chello.nl

Archeologie
Ria Berkvens (contactpersoon 0493 - 684741), Hans van de
Laarschot, Ad Smulders.
Archivaat (archief, bibliotheek, documentatie, foto ' s etc.,
bijeenkomst dinsdagochtend)
Wim Deenen (contactpersoon 0493 - 492750) Frans van Duppen,
Leo Groels, Theo Hikspoors, Jan Looymans, Piet Strik.
Boekuitgaven
Hans van de Laarschot ( contactpersoon 0493 - 341555), Jos
Gommans, Adrie Mennen.
Cultureel erfgoed
Jos Gommans ( contactpersoon 0493 - 698850), Ria Berkvens,
Jos Bronnenberg, Karel van Heugten, Hans van de Laarschot.

Tentoonstellingen
Leo van de Brand, Wil van Triet, Ria Reynders , Frans van de
Waarsenburg.
Tentoonstellingsruimte
Fr. v.d. Waarsenburg, Leo v.d. Brand, DuIf Schenkelaars
Toponiemen, veldnamen (Bijeenomst: dinsdagavond)
Piet van Diepenbeek ( contactpersoon 0493 - 491498), Wim
Deenen, Ton van Hoek, Hans van de Laarschot, Piet van der
Linden, Frans Martens, Jos Slaats, Ad Smulders, Fien van Triet,
Tom Waals.

Excursies
DuIf Schenkelaars (contactpersoon 0493-491684), Martien van Kuyk
Lezingen 2004-2005
Jan Heyligers ( contactpersoon 0493 - 692045), Hans van de
Laarschot, Geert Strijbosch.
Monumenten
Consulent Asten: Ad Kersten
Consulent Someren

0493 - 693542
0493 - 493036
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Terugblik.
Tijdens een plezierige bijeenkomst die niet met heemkunde van
doen had schuift redactielid Adrie Mennen me een briefje onder
ogen met het verzoek of ik een terugblik op het afgelopen jaar wil
wagen. Moet kort zijn en snel klaar. Ik zeg ja, want als vrijwilliger
zeg je nou eenmaal niet gauw nee. En nu heb ik al twee aspecten
van de heemkundekring te pakken die me het afgelopen jaar het
meest opgevallen zijn.
Op de eerste plaats toch weer de vrijwilligers. Wat zou - zonder
hen - onze samenleving schraal, eenzijdig, mechanisch zijn en wat
zou ze nog veel sneller verbrokkelen! Ook de heemkundekring is
gebouwd met het cement van de vrijwilliger. Die vrijwilliger moet
er wel zijn plezier aan beleven anders houdt hij op. (waar hij en
zijn wordt geschreven moet natuurlijk ook zij en haar worden
verstaan). Die vrijwilliger moet niet de idee krijgen dat hij zijn
hele beroepsleven al voor zo weinig gewerkt heeft en dat hij dus
helemaal niet van zins is om nog wat te doen zonder er wat voor
terug te krijgen. En dat krijg je nou bij de heemkundekring wel,
maar daarover later meer.
Op de tweede plaats dat gebrek aan tijd of - anders gezegd - teveel
aan snelheid kennelijk niet meer uit ons huidig tijdsgewricht weg
te bannen is. Je zou toch mogen verwachten dat eenieder die
geïnteresseerd is in historisch-cultureel erfgoed zijn ding zou
kunnen doen in alle rust en zorgzaam omzien.
Maar wat krijg je dan terug van De Vonder?
Om - zonder verder onderzoek - zeker te zijn van het
waarheidsgehalte zal ik me beperken tot op eigen ervaringen
gebaseerde inzichten.
Plezier. Het is uiterst aangenaam om in een groep te opereren
waar je je thuis voelt en waar zaken aan de orde zijn die je
gemeenschappelijk interesseren. Ik denk aan alle groepen die
binnen De Vonder actief zijn.
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Wijsheid. Hoe verrijkend is het als je mag constateren dat er
zoveel onderwerpen zijn die je verleden raken en waar je op een
effectieve wijze een heleboel over kunt leren. In dit kader
springen excursies en lezingen in het oog.
Actualiteit. Wat een buitenkans om leden van De Vonder aan het
woord te horen of hun schriftelijk commentaar te lezen over de
plannen rond de herstructurering van de Peel of het museumbeleid
van onze gemeentes. Met onverholen bewondering trots realiseer
je je dat deze professionals toch maar lid zijn van De Vonder!
Geschiedenis. Ford zou ooit gezegd hebben: "History is bunk". Ik
denk dat hij van auto's maken meer verstand had, hoewel ik dat
merk nooit gereden heb. Ik denk ook dat hij nooit in Asten en
Someren is geweest en misschien had hij ook helemaal geen kijk
op Engelsen en Schotten. Hoezeer hebben velen immers laten zien
dat hen de bevrijdingseditie van De Vonder en de heruitgave van
De Slag om de Peel letterlijk veel waard was. De viering van 60
jaar bevrijding heeft ook onze heemkundekring goed gedaan.
Dank zij de scribenten en de redactie van De Vonder hebben we
gescoord! Hulde en dank is meer dan verdiend.
Gemeenten. Met de wethouders van Asten en Someren,
geassisteerd door hun ambtenaren, hebben we vruchtbare kennismakingsbijeenkomsten mogen hebben. Ik denk dat het inzicht is
gegroeid dat beide partijen veel baat kunnen vinden bij elkaar.
Conclusie. Dank is gepast. Veel dank zelfs. Aan velen. We zijn
echter met te weinigen. Willen we echt onze leefeenheid bewaren,
bewuster omgaan met ons verleden en onze toekomst dan is
invloed nodig. Invloed op elkaar, invloed op instanties. Dan geldt,
behalve de inhoud, ook het getal. Die getallen moeten omhoog.
We hebben meer leden nodig. We hebben U -lezer - nodig maar
ook diegene waarvan U vindt dat hij, zij, baat zou hebben bij het
lidmaatschap. De heemkundekring in ieder geval.
Jan Heyligers, voorzitter.
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Inleiding van de voorzitter.

Als je terugkijkt -zoals de secretaris in zijn uitvoerige bijdrag~
gedaan heeft- komje onder de indruk van de vele en veelsoortIge
activiteiten die in de heemkundekring ontwikkeld worden. En dan
is er nog niet eens aparte aandacht geschonken aan de
werkgroepleden die elke week een of meerdere keren met hun
hobby bezig zijn in het heemhuis of thuis .
Wat een levendige club, denk je dan. En dan te beseffen dat ik
enkele jaren geleden nog geen weet had van wat er in een
heemkundekring om kon gaan. Ik denk overigens dat velen in
Asten en Someren nu ook nog geen idee hebben van wat een
heemkundekring inhoudt en wat de betekenis ervan kan zijn voor
individuen of de Aastese of Zummerse gemeenschap. In 2005
gaan we daar verandering in proberen te brengen.
We beginnen op 13 januari met een lezing van professor
Bijsterveld over heemkunde in de 21 e eeuw. We zullen dan
waarschijnlijk tot de conclusie komen dat het van niet te
onderschat- ten belang blijft dat de oprechte amateur zich in zijn
eigen omgeving- al of niet in groepen- bezig kan houden met wat
hem uit het verleden interesseert.
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Dat kan van alles zijn: bidprentjes, opgravingen, bovengrondse
monumenten, streektaal, pelgrimswegen, kadaster, oudere
bewoners, plaatselijke dag-en weekbladen, kledingdracht,
ontwikkelingen in de toekomst van de Peel, enz enz.
Het heemhuis, de heemkundekring zou optimaal faciliteiten
moeten bieden aan die groepen of individuen die zich met
bovengenoemde activiteiten bezig houden.
Heemkunde: een onderwerp dat je trots maakt op je omgeving.
(De professionele archeologen en cultuurkenners in ons bestuur
kunnen en willen we daarbij overigens niet missen).
Als we die kant op willen - en de jaarvergadering van 1 maart is
bij uitstek de gelegenheid om vaste koers te houden - zouden we
ook meer en vaker moeten zeggen wat we doen en hoe we het
doen. In 2005 proberen we meer werk te gaan maken van PR. We
hebben daarvoor een aparte functionaris voor het bestuur
gevonden en daarnaast nog twee andere bestuursleden waaronder
een die het secretariaat op zich wil nemen.
Leo vd Brand gaat ons verlaten. Zijn termijnen zitten er op. Zo
ook Wim Deenen. Gelukkig blijft hij behouden voor - zeg maar het gastheerschap in het heemhuis ten behoeve van allen die er
thuis zijn of thuis willen raken. Leo en Wim komt grote dank toe.
Zij gaven in de afgelopen jaren mede gezicht en aanzien aan De
Vonder. Vooral treft de heemkundekring het vroegtijdig
terugtreden van Thieu Verdonschot. Zijn hoge aan zichzelf
gestelde kwaliteitseisen leidden tot meer belasting dan hij
verwacht had en hadden tot gevolg dat andere hobby's in het
gedrang kwamen. Wat een goede secretaris en wat een gemis. Hij
heeft een gezonde opzet gemaakt van het secretariaat en als we
zuiniger met de nieuwe functionaris omgaan, moet het lukken in
2005 en daarna.
Ik wens jullie in 2005 alle succes toe.
De voorzitter,
Jan Heyligers.
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2. Gegevens over het bestuur
a. Samenstelling van het bestuur. (taakverdeling binnen het bestuur)
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit maximaal 7 personen.
Tijdens de jaarvergadering op 18 februari 2004 in het museumcafé
te Asten werden Ria Berkvens en Hans van de Laarschot tot
bestuurslid gekozen. Met toestemming van de Algemene Ledenvergadering is het aantal bestuursleden (met Geert Strijbosch en
Leo van de Brand) "voorlopig" op 9 personen gehouden.
Sinds de jaarvergadering bestond het bestuur uit de volgende
9 personen:
1. Jan. Heyligers, voorzitter en contactpersoon Lezingen en
excurSIes
2. Jos Gommans, vice-voorzitter en contactpersoon Cultureel
Erfgoed (inclusief monumenten en bodemarchief)
3. Thieu Verdonschot, secretaris
4. Geert Strijbosch, penningmeester
5. Wim Deenen, contactpersoon Archivariaat en Toponiemen
6. Leo van de Brand, contactpersoon Oud Schrift
7. DuIf Schenkelaars, contactpersoon
Projectenrrentoonstellingen
8. Ria Berkvens, contactpersoon Archeologie en
9. Hans van de Laarschot, contactpersoon De Vonder en
Boekuitgaven.
b. Rooster van aftreden.
Door het binnen enkele maanden kiezen van 5 nieuwe
bestuursleden kon het bestaande "Rooster van aftreden" dat uit gaat
van 2 of 3 aftredende personen per jaar, niet meer worden gehanteerd.
Tijdens de bestuursvergaderingen van 25 mei 2004/12 oktober
2004 stelde het bestuur een nieuw "Rooster van aftreden" vast.
Leo van de Brand en Wim Deenen zijn de maximale periode van
6 jaar ( 2 maal 3 jaar) bestuurslid geweest. Zij zijn en stellen zich
in de komende jaarvergadering van 22 februari 2005 niet
herkiesbaar. Volgens het nieuwe rooster van aftreden is de
secretaris aftredend. Hij stelt zich eveneens niet herkiesbaar.
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c. Bestuursvergaderingen.
Het bestuur vergaderde in 2004 acht maal nl. op 10 febr, 16 maart,
27 april, 25 mei, 29 juni, 31 augustus, 12 oktober en 30 november.
d. Het bestuur vergaderde over onder ander de volgende
onderwerpen:
uitbreiding van de doelstelling van de vereniging en de wijze van
invulling daarvan, de jaarvergadering, belastingen, verzekeringen,
gesprekspunten met wethouders van Asten en Someren,
verbouwing van de fietsenstalling tot expositieruimte, invulling
van reacties op plannen van de gemeenten Asten en Someren,
bedenken van lezingen en excursies, over overleg met de
somerense bibliotheek en met de Stichting Archeologische
Werkgroep Asten-Someren (Sawas), werkzaamheden door eigen
werkgroepen, monumenten en objecten met archeologische
ondergrond in Asten en Someren, taakverdeling binnen het
bestuur, rooster van aftreden, het jaarprogramma 2004-2005,
voorgenomen sluiting van museum De Wieger, uitkomsten van
vertegenwoordigd zijn van bestuursleden in commissies etc.
elders, uitgifte van 2 boeken in het kader van 60 jaar bevrijding en
bedenken van subsidie- en garantiemogelijkheden daarvoor,
samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum in
Helmond, invulling van het Lambertusjaar 2005, de openstelling
van het Heemhuis, het vinden van nieuwe bestuursleden etc.

3. Samenstelling werkgroepen.
De Heemkundekring kent de volgende werkgroepen:
1. Archivariaatlbibliotheek
2. Lezingen
3. Excursies
4. Oud Schrift
5. Toponiemen
6. Redactie "De Vonder" met de bezorg/verzend groep.
7. Boekuitgaven (nieuw sinds 2004)
8. Archeologie
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9. Cultureel Erfgoed (bestemmingsplannen e.d.; nieuw sinds 2004)
10. Tentoonstellingen
11. Monumenten
De bemensing van deze werkgroepen kunt u vinden in het "Jaarprogramma 2004-2005" en in uitgaven van periodiek De Vonder.
Het jaarverslag van de werkgroepen en dit verslag zullen worden
opgenomen in de uitgave van De Vonder van januari/februari 2005.

4. Ereleden.
Harrie van Asten, Cees Kooien en Ad Smulders zijn de nog
levende ereleden van de vereniging.
5. Leden en Vrienden
Eind 2004 telde de Heemkundekring ongeveer 115 leden (als we
organisaties niet meerekenen) en 27 vrienden. Een exemplaar van
de Ledenlijst en Vriendenlijst is als bijlage hierbij gevoegd.
6. Het Heemhuis
a. Huur en Beheer.
Sinds 1 oktober 1999 huurt de heemkundekring het Heemhuis
Molenstraat 10 van de gemeente Someren. De huur wordt betaald
door een Uaarlijkse)subsidie van de gemeenten Asten en Someren.
De vaste lasten zijn voor rekening van de Heemkundekring.
Tegelijk is op 1 oktober 1999 in een gebruiksovereenkomst tussen
Heemkundekring en de Stichting Archeologische Werkgroep
Asten-Someren (Sawas) geregeld dat Sawas "in gebruik" heeft op
de bovenverdieping 2 kamers,! kast en de badcel en daarnaast de
buitenberging en dat Sawas gebruik mag maken van keuken en
toilet. Het beheer van het Heemhuis is in handen van ons lid Piet
van der Linden. De tuin bij het heemhuis wordt verzorgd door de
heer van de Kerkhof.
b. Openstelling.
Sinds 4 november 2004 is het Heemhuis elke donderdagavond van
19.00 tot 21.00 uur geopend. Dit staat op de teletekstpagina's 351
en 352 van Siris.
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7. De voorgenomen verbouwing van de fietsenstalling tot
expositieruimte.
Tot de bibliotheek behoort een fietsenstalling. Burgemeester en
wethouders hebben aan de Heemkundekring toestemming
verleend om ongeveer 3/4 deel van die fietsenstalling te mogen
verbouwen en inrichten als expositieruimte en als zodanig gratis te
mogen blijven gebruiken. Voor dat verbouwen is door
burgemeester en wethouders van Someren op 7 mei 2004 een
bouw- en een monumentenvergunning verleend. De verbouwing
houdt onder andere in dat tussen een aantal kolommen van de
fietsenstalling glazen wanden dienen te worden geplaatst en dat
daarnaast enkele houten (tussen)wanden met een toegangsdeur
aan de tuinzijde van het Heemhuis dienen te worden aangebracht.
Al enige tijd is het bestuur bezig om de verbouwing en inrichting
in te kunnen vullen. De Lions Club Deurne-Asten-Someren heeft
een bedrag van 2038 euro toegezegd in de kosten. Omdat er veel
meer geld nodig is, stellen wij pogingen in het werk om
tweedehands materialen gratis of tegen een kleine vergoeding te
verkrijgen. De grootste kostenpost, de glazen wanden, zijn
tweedehands niet verkrijgbaar. We zullen dus aan nieuwe moeten
gaan denken en daarom ook aan nieuwe financiële bronnen.
8. Lezingen en Excursies.
In 2004 werden diverse lezingen en een excursie gehouden. Voor
een opsomming daarvan verwijzen wij u naar de verderop
opgenomen rubriek "Activiteiten en gebeurtenissen".

9. Siris.
Sinds april 2004 is op de Teletekstpagina' s 351 en 352 van Siris
informatie te vinden over de Heemkundekring. Later is daar ook
informatie bij gekomen over de openstelling vanaf 4 november
van het Heemhuis voor het publiek op donderdagavond van 19.00
tot 21.00 uur.
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10 Vertegenwoordiging leden in besturen, commissies en
werkgroepen elders.
Leden van ons bestuur zijn namens de Heemkundekring of op
andere wijze vertegenwoordigd in commissies, besturen etc.
elders. Hieronder vindt u een opsomming daarvan .
Welstandstandsbeleid gemeente Someren.
Wim Deenen maakte ook begin 2004 deel uit van de klankbordgroep Welstandsbeleid. Deze groep leverde een grote inbreng in
de door de Somerense gemeenteraad in juni 2004 vastgestelde
Nota Welstandsbeleid. Deze nota heeft voor allerlei soorten
gebouwen welstandsniveaus bepaald waaraan nieuwbouw en
verbouwingen worden getoetst.
Klankbordgroep Cultuurnota Someren.
De vroegere voorzitster van ons bestuur, Ria Reynders, was in
deze groep vertegenwoordigd. De gemeente gaf in november een
Concept-Cultuurnota gemeente Someren uit. Begin december
hebben wij in een brief aan B en W op die conceptnota gereageerd.
Lokale Klankbordgroep Reconstructie Asten.
Ria Berkvens maakt hier deel van uit.
Overleg gemeente Asten over bestemmingsplannen.
Ria Berkvens vertegenwoordigt de Heemkundekring in dat overleg.
Bestuur Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband Gewest
Helmond en Omgeving(SAS).
Ria Berkvens is in het bestuur daarvan vertegenwoordigd.
Klankbordgroep Waterplan Someren.
Ria Berkvens zal 3 vergaderingen van de klankbordgroep bijwonen.
Ruimtelijke Woonvisie gemeente Someren.
Carel van Heugten (van de werkgroep Cultureel Erfgoed) en
Thieu Verdonschot hebben de algemene werkbijeenkomst van 13
december 2004 bijgewoond. In maart 2005 komt er een nieuwe
voorlichtingsbijeenkomst.
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11. Activiteiten en gebeurtenissen in 2004
Vrijdag 2 januari
Een delegatie van het bestuur was aanwezig tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het college van burgemeester en wethouders van
Asten . Door omstandigheden was het bestuur niet vertegenwoordigd
tijdens de Nieuwjaarsreceptie van B en W van Someren.
Dinsdag 10 februari
Bestuursvergadering. De 3 "oud" bestuursleden Ria Reynders,
Thea van Diepenbeek en Sjaak Jöris namen hier voor het laatst
aan deel. Zij werden bedankt voor hun jarenlange inzet.
Woensdag 18 februari. Algemene Ledenvergadering
De jaarvergadering had plaats in het museumcafé van het Beiaarden Natuurmuseum te Asten. Deze stond voor het eerst onder
voorzitterschap van Jan Heyligers. Ria Berkvens en Hans van de
Laarschot werden tot bestuurslid gekozen. De Algemene Ledenvergadering stemde ermee in om het bestuur "tijdelijk" van 7 (het
maximum volgens de statuten) uit te breiden naar 9 leden. Woordvoerders van werkgroepen deden verslag van hun werkzaamheden. Na afloop van de vergadering genoot men van een hapje en
een drankje en daarna van de door Cris Warnar getoonde dia' s.
Maart
Ad Kersten wordt consulent van het Consulentennet in NoordBrabant op het gebied van monumenten.
Dinsdag 16 maart.
Bestuursvergadering.
Woensdag 17 maart
Een delegatie van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging bij
een bijeenkomst van regio 10 Brabants Heem te Beek en Donk.
Maart
De 1e editie 2004 van ons periodiek De Vonder komt uit. (1 Oe
jaargang nr 1.)
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Woensdag 24 maart

Dinsdag 29 juni

In de Ostaderzaal (t.o. het museum) te Asten leest Mevr. Fien van
Berlo-Braks enkele Brabantse gedichten voor en geeft ze een lezing/show van haar collectie antieke poffers en bijpassende kleding.

Bestuursvergadering. Belangrijk agendapunt was de bespreking
van de wijzen waarop de redactie van De Vonder en anderen verder
konden gaan met de samenstelling van 2 "boeken" in het kader
van 60 jaar bevrijding namelijk 1) een heruitgave van het in 1949
uitgegeven boek "De Slag om de Peel" van Piet van der Zanden
nu aangevuld met een 20-tal pagina's met foto's. en 2) een speciale
uitgave van ons periodiek geheten "De VONDER 60 jaar bevrijding"

Dinsdag 27 april
Bes tu urs vergadering

Dinsdag 25 mei
Vanwege een te groot aantal agendapunten werd een extra
bestuursvergadering gehouden.

Zaterdag 5 juni.
Heemkundekringen uit de regio waaronder onze heemkundekring,
het Rijksarchief Noord-Brabant etc. hielden gezamenlijk een
"Informatiemarkt De Woonomgeving" in het gebouw van het
Historisch Informatiecentrum aan de Molenstraat 121 te Helmond.
Er was veel belangstelling voor onder andere de door onze eigen
leden van de werkgroep Toponiemen Ton Waals en Frans Martens
(Asten) en Piet van der Linden en Piet van Diepenbeek (Someren)
getoonde (computer)presentatie over 1832. Diverse leden van onze
vereniging toonden hun belangstelling voor de informatiemarkt.

Dinsdag 13 juli
Op deze dag had een eerste gesprek met een delegatie van het
bestuur van Sawas (Stichting Archeologische Werkgroep AstenSomeren) plaats ter verkrijging van een betere onderlinge
verstandhouding en samenwerking. In de loop van 2004 volgden
nog drie gesprekken.

Donderdag 29 juli
Voorzitter en secretaris hebben een tweede gesprek met interimdirecteur Cor Fransen van de Somerense bibliotheek over onderlinge
samenwerking, zo mogelijk ook in een breder verband met de
bibliotheken van Asten, Deurne en Helmond die gaan samenwerken.

Dinsdag 31 augustus

Maandag 7 juni 2004
De heemkundekring heeft vanaf vandaag telefoon in het
Heemhuis (3 toestellen). Het telefoonnummer is 472423.

Dinsdag 8 juni
Een delegatie van ons bestuur heeft een (kennismakings)bes peking met de wethouders van de Ven en van der Loo en
ambtenaar Marlie Thijssen over een 1 I-tal gesprekspunten.

Zaterdag 12 juni
Op zaterdag 12 juni werd, samen met de Heemkundekring
Deurne, een excursie gehouden naar St. Odiliënberg in het
Roerdal en in Vlodrop en Stevensweert (wandeling, bezoek
museum etc.) Deze excursie was zeer geslaagd.
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Bestuursvergadering.

Augustus/September
Adrie Mennen, de Redactie van De Vonder, bestuursleden en
anderen werken hard aan de totstandkoming van de heruitgave
"De Slag om de Peel" en het boek/de editie "De VONDER 60
jaar bevrijding". ( dit boek is tegelijkertijd de 2e uitgave van ons
periodiek De Vonder).

Donderdag 9 september.
Over dezelfde 11 gesprekspunten als op 8 juni in Asten heeft nu
een gesprek van een delegatie van het bestuur plaats met de wethouders van der Velden en M. Kusters van de gemeente Someren.
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Weekend van 17/19 september.
Vol trots meldt Adrie Mennen in een e-mail "Ze komen". Hij
bedoelde daarmee dat de boeken waren gedrukt en in het weekend
zouden worden verspreid over de boekhandels en VVV's in
Someren en Asten en een boekhandel in Deurne.
Zondag 19 september.
Een delegatie van ons bestuur is aanwezig bij de activiteiten rond
de onthulling van het nieuwe oorlogsmonument aan het
Wilhelrninaplein te Someren.
Dinsdag 21 september
Verenigings-jaarprogramma 2004-2005 valt bij de leden in de bus.
Woensdag 22 september
Een delegatie van ons bestuur en diverse leden van onze vereniging
waren aanwezig bij de opening van de foto-expositie in het kader van
60 jaar bevrijding in het gemeentehuis van Asten. Onze voorzitter
bood onder andere aan de nieuwe burgemeester, dhr Beenhakker,
een van de twee nieuwe boeken aan en leerde de aanwezige Schotten
(ook in Someren) wat de woorden "heem en De Vonder" betekenen.
Donderdag 23 september
Eerste vertelavond van de Heernkundekring in kader 60 jaar
bevrijding in de Astense bibliotheek. De verhalen waren van
Geert Strijbosch, Piet Aarts en Thijs Berkers.
Dinsdag 5 oktober
De gemeente Someren bezorgt ons 8 grijze stoelen en 2 tafels.
Tweede vertel avond in de bibliotheek te Someren. De verhalen
waren van Wim Deenen, Sjeng Hoeben en Harde van Asten.
Maandag 11 oktober
I e lezing in een reeks van 4 lezingen van de BRG over de
"Cultuurhistorie van de Peel" gehouden, in samenwerking met
onder andere onze vereniging, in museum De Wieger te Deurne.
Titel van de lezing was "De beeldende kunst van De Gemeenschap".
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Dinsdag 12 oktober.
Bestuursvergadering
Maandag 18 oktober
2e lezing van de BRG in museum De Wieger met als titel
"Pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw".
Woensdag 20 oktober
Hans van de Laarschot neemt deel aan de (halfjaarlijkse) bijeenkomst van regio 10 van Brabants Heem gehouden in Aarle-Rixtel.
Maandag 1 november
3e lezing in de reeks van 4 lezingen van de BRG met titel "De
klokkengietersfarnilie Petit" gehouden in het Beiaard- en
Natuurmuseum Asten.
Donderdag 4 november
Het Heemhuis is voor de Ie keer 's-avonds van 19.00 tot 21.00 uur
open voor het publiek. Dit is ook op een teletekstpagina van Siris
te lezen.
Dinsdag 8 november
4e lezing van de BRG in het museum te Asten met als titel
"Archeologie en historische geografie".
Zaterdag 12 november
Een delegatie van ons bestuur is in Berkel-Enschot bij de doop
van het boek "Rijk Rooms Brabant -Lezend en fietsend door
Mystiek Brabant".
Dinsdag 23 november
In plaats van de in het jaarprogramma aangekondigde lezing over
"Archeologie in Peelland" werd de lezing "Het cultuurlandschap,
zijn geschiedenis, zijn toekomst" in de Ruchte gehouden en
gegegen door Jan Timmers uit Gemert.

19

Dinsdag 30 november.
Bestuursvergadering. Uit een financieel overzicht van onze
penningmeester Geert Strijbosch blijkt dat we met beide boeken
over de bevrijding uit de kosten zijn.
Woensdag 8 december
Op verzoek van de nieuwe burgemeester van Asten, de heer
Beenakker, maakt een delegatie van ons bestuur, als bijdrage aan
zijn inburgering, een rondrit langs bijzondere objecten in Asten.
Woensdag 24 december
De 3e uitgave van ons periodiek De Vonder valt in de bus.

Aan de Algemene Ledenvergadering
Asten/Someren, februari 2005
Onderwerp: wijziging artikelen 2 en 9 van de statuten

heemkundekring zonodig ook bezwaar en beroep tegen plannen in
moeten kunnen stellen en in dat verband als "belanghebbende"
moeten kunnen worden beschouwd.
Om genoemde 2 redenen (activiteiten verbreden/verdiepen en als
"belanghebbende"worden beschouwd) dient naar onze mening
artikel 2 te worden gewijzigd.
In lid 2 van artikel 2 is de doelstelling van onze vereniging in
algemene bewoordingen aangegeven. Wij vinden dat een
opsomming van activiteiten beter aangeeft welke doelstelling(en)
wij als vereniging nastreven. Ook om deze reden dient artikel 2 te
worden gewijzigd.
Artikel 9.
Tijdens de vorige jaarvergadering hebt u er mee ingestemd het
aantal bestuursleden, in afwijking van de statuten, "tijdelijk" op
het maximum van 9 te brengen in plaats van op 7. Inmiddels is
ons gebleken dat voor een goede onderlinge taakverdeling in het
bestuur een maximum van 9 bestuursleden gewenst is. Wij stellen
u voor in artikel 9 het maximum van "zeven" te wijzigen in
"negen". Hieronder vindt u onder de huidige tekst van artikel 2 en 9
en ons voorstel tot wijziging van deze 2 artikelen.

Geacht lid,
Tijdens de vorige jaarvergadering hebben wij als bestuur
aangegeven dat wij ons niet alleen met het verleden bezig willen
houden met behulp van de werkgroepen etc. doch daarnaast ook
met alle ac ti viteiten in het belang van het heem. U hebt dit ook
kunnen lezen in het artikel "Toekomstvisie Heemkundekring De
Vonder" van onze vice-voorzitter Jos Gommans dat in de uitgave
van De Vonder van december jl. stond. In dat artikel wordt
gesproken over "verbreden" en "verdiepen" van activiteiten. Dit
houdt onder andere in dat wij ons ook richten op nieuwe
bestemmingsplannen, bouwplannen, waterplannen, monumentenbeleid, toekomstvisies etc. van de gemeentebesturen van Asten en
Someren. Dit laatste betekent ook dat de doelstelling opgenomen
in artikel 2 van onze statuten zodanig dient te luiden, dat wij als
20

HUIDIGE TEKST

DOEL -Artikel 2.
I.

2.
3.

De vereniging heeft ten doel de bevordering in brede kring van de
belangstelling over- en de kennis van eigen streek, van volkse gebruiken en
van heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroegere tijden .
AI hetgeen het vorenstaand doel kan bevorderen in de ruimste zin van het
woord zal eveneens tot het doel der vereniging behoren.
Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en veilig
stellen van heemkundig belangrijke terreinen , onroerende goederen en
roerende goederen, zaken en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens
in- en van het werkgebied en zijn omgeving, hetzij zelfstandig hetzij in
samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het
deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen welke met het
vorenstaande doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
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VOORSTEL
1. De vereniging heeft als doel het bevorderen en beoefenen van
de heemkunde in de ruimste zin van het woord.
2) Het doel wordt nagestreefd door:
a) het instellen en levendig houden van gewenste werkgroepen op
het terrein van de heemkunde;
b) het in stand houden van het Heernhuis waarin is opgenomen
een bibliotheek en verzameling van heemkundige voorwerpen
waaronder archeologische;
c) het bevorderen van het heemkundig bewustzijn bij de
ingezetenen en de gemeentebesturen van Asten en Someren;
d) het houden van lezingen en excursies;
e) het opstellen en bevorderen van heemkundige publicaties;
f) het instellen of doen instellen van onderzoeken die gericht zijn
op de bevordering van het heemkundig bewustzijn;
g) het houden van tentoonstellingen en medewerken aan
tentoonstellingen elders.
h) het geven van cursussen;
i) activiteiten gericht op het behoud van alles wat heemkundig als
waardevol wordt beschouwd, zoals monumenten en objecten van
zowel boven als onder de grond;
j) activiteiten die gericht zijn op behoud en ontwikkeling van
cultuurhistorie in- met name- de ruimtelijke ordening. Daartoe kan
samenwerking met de gemeenten dienstig zijn maar kunnen ook
bezwaren en beroepen ingesteld worden tegen plannen van
overheidsinstellingen;
k) samenwerking met organisaties in de regio, in de provincie en
heel Nederland.
HUIDIGE TEKST
BESTUUR Artikel 9
I.

Hel besluur beSlaat uit len minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke
personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penni ngmeester aanwijzen.

VOORSTEL
Voorstel: woord "zeven" wijzigen in "negen"
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Wij stellen u voor te besluiten conform ons voorstel.
Het bestuur van De Vonder Asten-Someren,
De secretaris,
De voorzitter,
Thieu Verdonschot
Jan Heyligers.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 1 maart
2005.
De voorzitter,
De secretaris,
Thieu Verdonschot

Jan Heyligers

Werkgroepen
Archeologische werkzaamheden Asten/Someren 2004:
Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden die
afgelopen jaar door zowel de archeologische werkgroep, de
Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband (SAS) als door
archeologische bedrijven op het gebied van archeologie in Asten
en Someren is uitgevoerd.

,
1

Asten:
• Ontgronding akker: in augustus is bezwaar gemaakt door de
Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband (SAS)
tegen het verstrekken van een aanlegvergunning voor het
egaliseren van een akker en het aanbrengen van een
beregeningsinstallatie aan de Dijkstraat. Het gaat om een
bolle akker, die in het bestemmingsplan staat aangeduid
als cultuurhistorisch waardevol. Het perceel aan de
Dijkstraat maakt deel uit van een groot aaneengesloten
open akkergebied dat dateert uit de Middeleeuwen en
hoorde bij de omliggende gehuchten Vosselen, Dijk, Beek
en Nachtegaal. Landschappelijk gezien bevindt het
23

•

•

geëgaliseerde terrein zich op een hoge dekzandrug met een
opgehoogd plaggendek, een plek waar je bewoning uit de
prehistorie tot in de vol1e Middeleeuwen kunt verwachten.
Uit de directe omgeving zijn vondsten bekend die dateren
uit de Romeinse periode en de late Middeleeuwen. Een
archeologisch onderzoek voorafgaande aan de
egaJisatiewerkzaamheden was dan ook zeker op zijn plaats
geweest. Bolle akkers worden overigens in zowel het
Streekplan als het pas verschenen Reconstructieplan
beschreven als cultuurhistorisch waardevol1e te behouden
karakteristieken. Er zijn zelfs voorbeelden van gemeenten
waar het il1egaal egaliseren van bol1e akkers wordt bestraft
met de eis de akker weer in het oorspronkelijke reliëf terug
te brengen. De reden voor het verstrekken van een
aanlegvergunning aan een al uitgevoerde egalisatie aan de
Dijkstraat is de SAS dan ook volstrekt onduidelijk. Om in
de toekomst het egaliseren van bolle akkers te voorkomen,
zouden er beter sancties in de vorm van het herstellen van
de oorspronkelijke situatie opgelegd kunnen worden.
De heemkundekring is benaderd voor informatie over
cultuurhistorie en archeologie bij de toekomstige aanleg
van een golfbaan in Heusden. Naast een degelijk
archeologisch onderzoek wordt er door de
heemkundekring gestreefd naar een herstel van de
oorspronkelijke vennen en het terugbrengen van een paar
oude wegen en toponiemen in het toekomstige plan. Hier
ligt overigens een duidelijk verband met de uitvoering van
de reconstructie.
De heemkundekring werkt mee aan de actualisatie van de
bestemmingsplannen voor de bebouwde gebieden van
Asten, Heusden en Ommel. Hierbij worden alle vondsten,
archeologisch belangrijke terreinen, oude gebouwen en
wegen geïnventariseerd. Inmiddels is Heusden al in
concept klaar en wordt de bijdrage van ons vrijwel
volledig overgenomen.
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•

In september van dit jaar heeft een inventariserend
veldonderzoek door bureau BAAC plaats gevonden in het
dal van de Aa ten westen van Asten-Heusden (gemeente
Asten). Tuinbouwontwikkelaar Van Gog Asten bv wil hier
in overleg met het Waterschap de Aa een aantal
retentievijvers aanleggen waarvoor de bodem zal worden
afgegraven. Om te toetsen of er archeologische
vindplaatsen in het beekdal aanwezig waren, werd op
vraag van de ontwikkelaar een inventarisatie gemaakt van
bekende archeologische en bodemkundige gegevens.
Boringen in het veld moesten aantonen of de bodemlagen
nog intact aanwezig waren en of er archeologische
vondsten aanwezig waren. In het 5 ha grote gebied werden
in totaal 31 boringen gezet met een edelmanboor van 20
cm doorsnee. Daarmee bedraagt de dekking nog iets meer
dan 0,03 %. De provincie Noord-Brabant was hiervan niet
op de hoogte. Het gebruikte Programma van Eisen was de
standaard voor booronderzoeken opgezet door de
provincie Noord-Brabant. Bij het inventariseren van de
vindplaatsen zijn de gegevens van de archeologische
werkgroep in Asten-Someren maar ook de literatuur mbt
de vindplaatsen helaas niet geraadpleegd, waardoor
vondsten als bronzen bij len, Romeinse munten, fibulae,
een pijlpunt en een lanspunt niet zijn meegewogen in het
onderzoek. Vreemd genoeg is daardoor ook niet met een
metaaldetector in het veld gezocht bij het karteren de
veldonderzoek. Het relatief natte beekdal van de Aa is
eeuwenlang in gebruik geweest als langgerekte verkavelde
hooilanden en bestaat hier uit beekeerdgronden op de rand
naar een hogere dekzandrug. De provinciale
cultuurhistorische waardenkaart geeft voor dit gebied dan
ook een middel hoge archeologische verwachting aan. Uit
de boringen blijkt dat de bodemopbouw vrijwel overal
intact is en bestaat uit verschillen.d e lagen zand, veen en
leem. Tijdens het booronderzoek zijn verder geen
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van Asten-Someren bij de gemeente Someren op
aangedrongen archeologisch vooronderzoek uit te voeren.
Omdat proefonderzoek op het terrein zelf niet mogelijk
was, vanwege de aanwezigheid van bomen en wegen,
werd gekozen voor het direct naastliggende terrein. De
resultaten waren boven verwachting. Er werd namelijk een
uitstekend geconserveerde Romeinse potstalboerderij met
waterput aangetroffen vlak naast de toekomstige
begraafplaats. Verder zijn sporen en vondsten aangetroffen
uit zowel de IJzertijd als Vroege Middeleeuwen. Het vrij
dik aanwezige esdek (minimaal 80 cm) heeft ervoor
gezorgd dat de vindplaats goed bewaard is gebleven. De
gemeente wordt op basis van dit onderzoek aangeraden om
serieus rekening te houden met de archeologische waarde
van de toekomstige begraafplaats. Omdat de minimale
diepte van kistbegravingen 105 cm bedraagt, zal een deel
van het bodemarchief worden verstoord. Een bescherming
van de archeologische resten ter plaatse kan onder andere
worden gewaarborgd als het esdekpakket wordt
opgehoogd met 35 tot 60 cm zand. Ook een deel van de
bomen waarvan de wortels een bedreiging vormen voor de
bodemsporen zou gekapt moeten worden. Uit navraag bij
de gemeente Someren wordt echter duidelij k dat er met de
adviezen en de daaraan te koppelen maatregelen nog niets
terecht is gekomen. Er rest ons bijna niets anders dan het
verzoek in te dienen tot archeologisch monument, ware het
niet dat daar ook al een stop op is gezet!

noemenswaardige archeologische vondsten gedaan die
wijzen in de richting van een archeologische vindplaats. In
het rapport wordt geconcludeerd dat de beekdalen
vanwege de hoge grondwaterspiegel ongeschikt waren
voor bewoning. Door deze lage archeologische
verwachtingswaarde en het ontbreken van archeologische
vondsten wordt er geen vervolgonderzoek aanbevolen.
Ook hiervoor geldt natuurlijk dat het opsporen van deze
archeologische vindplaatsen in beekdalen door de lage
trefkans in combinatie met boringen erg laag is. Ook
hierbij is een vervolgonderzoek in de vorm van een
begeleiding van het grondwerk vooralsnog het meest
doeltreffend. Daarbij dient aandacht en tijd te zijn voor
nader onderzoek en indien er een waardevolle plek wordt
aangesneden, ook het aanpassen van het inrichtingsplan.
Literatuur: E.H. Boshoven, Heusden Koekoeklaan . Inventariserend
archeologisch veldonderzoek, karterende fase (BAAC-rapport
04. 186), Deventer 2004.

Someren:
• Eind 2004 werd door het Archeologisch Centrum van de
Vrije Universiteit (ACVU) in Amsterdam een
booronderzoek uitgevoerd aan de Vlasstraat in het
toekomstige kassenbouwgebied Vlasakkers in Someren.
De uitslag is nog niet bekend.
• Begin 2003 is door het Archeologisch Centrum van de
Vrije Universiteit (ACVU) in Amsterdam een klein
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Loovebaan te
Someren. Voor het gebied gold een hoge verwachting op
basis van de landschappelijke ligging op een dekzandrug
met esdek in combinatie met de vele honderden vondsten
die ten oosten van het onderzoeksterrein gedaan zijn door
Jos van de Weerden bij de aanleg van een woonwijk in de
jaren 80. Omdat een klein deel van deze zogeheten
Ripsvelden in gebruik genomen zou worden als
begraafplaats, werd er door de archeologische werkgroep
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Literatuur: S. Hakvoort, F. Kortlang, M. Wesdorp, Archeologisch
onderzoek op de Hoge Akkers en de Ripsvelden bij Someren.
Bewoning uit de IJzertijd en de Romeinse tijd (Zuid nederlandse
Archeologische Rapporten 15), Amsterdam 2004.

•

Door het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit
(ACVU) zijn in het voorjaar van 2004 voor een drietal
plan gebieden in de gemeente Someren bureauonderzoeken
uitgevoerd. Het gaat om uitbreiding van woningbouw in
plangebied De Meent II in Someren-Heide en plangebied
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de Brim IV in Someren-Eind en de uitbreiding van een
blokhut in Lierop. Bij het onderzoek zijn alle
archeologische gegevens die beschikbaar waren
geïnventariseerd, is de literatuur nageplozen en zijn
diverse historische en bodemkundige kaarten waaronder
het Actuele Hoogtebestand Nederland bekeken. Verder
zijn een paar controleboringen uitgevoerd. Op geen van de
terreinen zijn vondsten aangetroffen. Verder is overal het
bodemprofiel vrijwel intact, maar is de kans op het
aantreffen van vindplaatsen klein. Bij het uitbreiden van de
blokhut wordt daarom aanbevolen om de archeologische
werkgroep van Asten-Someren een archeologische
begeleiding uit te laten voeren. Voor de andere twee
plannen wordt eveneens een begeleiding aangeraden maar
dan door een professioneel bedrijf vanwege de omvang.
Tot op heden is er echter door de gemeente Someren geen
actie ondernomen naar aanleiding van deze adviezen!

Asten/Someren: Reconstructie
In het kader van de Reconstructiewet zijn provincie en gemeenten
bezig om samen met allerlei belangengroepen invulling te geven
aan een Reconstructieplan met als doel om via zonering een
leefbaarder platteland te creëren. Met het Reconstructieplan wil de
Provincie Noord-Brabant duidelijke kaders aangeven voor de
verbetering van de kwaliteit van ons buitengebied waaronder dat
van de cultuurhistorie. Hoewel de huidige cultuurhistorische
waardekaarten van de provincie al veel cultuurhistorie bevatten,
misten ze naar het inzicht van de Stichting Archeologisch

Samenwerkingsverband nogal wat cruciale gegevens die op
regionaal en gemeentelijk niveau van groot cultuurhistorisch
belang zijn. Om de regionale en lokale cultuurhistorie beter in
beeld te brengen werd eind 2001 door de SAS opdracht vertrekt
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voor het
onderzoeksproject "De Biografie van Peelland". Het onderzoek
had tot doel te komen tot een strategie voor behoud, beheer en
ontwikkeling van cultuurhistorische waarden in het
Reconstructiegebied de Peel. Belangrijkste doelstelling van het
onderzoek was het verkrijgen van een overzicht van de
cultuurhistorische waarden van het landschap in het
reconstructiegebied. Bij het onderzoek werd een nieuwe
benadering toegepast: de landschapsbiografie; vandaar de naam
Biografie van Peelland. Bij deze benadering staan niet zozeer de
beschrijvingen van afzonderlijke gebouwen, vindplaatsen en
patronen centraal, maar wordt het onderzoek gericht op het
samenhangende verhaal over de regionale landschapsgeschiedenis
en de wijze waarop dat verhaal kan worden afgelezen aan plekken
en patronen in het landschap. De historische waarde van een
landschap is namelijk even goed afhankelijk van het historisch
verhaal, de gemeenschappelijke herinneringen en de betekenissen
die deze plekken omringen en samenbinden. Voor deze
Cultuurhistorische Hoofd Structuur (CHS) van Peelland zijn 14
waardevolle cultuurlandschappen geselecteerd, waarvan de
landschappelijke kenmerken de dragers zijn van de diverse
cultuurhistorische elementen. Zowel jonge als oude landschappen
zijn op de kaart te vinden: jonge ontginningsbossen naast een
verscholen middeleeuws hoevenlandschap, oude
stroomdallandschappen, oude en jonge verveningslandschappen
en overstromingsvlakten.Tezamen, maar elk op hun eigen manier,
geven deze gebieden een beeld van de historische ontwikkeling
die Peelland in de afgelopen duizenden jaren heeft doorgemaakt
en van de variaties die in de loop der jaren zijn opgetreden. Ten
zuiden van Lieshout ligt bijvoorbeeld een kleinschalig
cultuurlandschap met archeologische sporen en patronen in de
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Literatuur: M. Schabbink, Verslag bureauonderzoek archeologische
waarden van drie plangebieden te Someren (Zuidnederlandse
Archeologische Notities 6), Amsterdam 2004.

•

Door de Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband
(SAS) is bij de gemeente Someren aangedrongen op nader
archeologisch onderzoek bij de bouw van twee nieuwe
boerderijen in het van oorsprong Middeleeuwse gehucht
Boomen in Lierop.

o~der~ro~d, die het verhaal vertellen van een hoevenlandschap dat
z~ch hIer In de Middeleeuwen uitstrekte. De ruimtelijke structuur

hIervan heeft doorgewerkt in het patroon van gehuchten, dat nog
steeds kenmerkend is voor dit deel van Noord-Brabant. Bij
Helenaveen geeft het cultuurlandschap weer een goed beeld van
de postmiddeleeuwse ontginnings- en verveningsgeschiedenis.
Ook in dit landschap bevinden zich archeologische vindplaatsen,
maar ze vormen niet het hoofdargument voor de keuze. Het
cultuurlandschap van Gemert bevat veel leesbare informatie over
e
e
de 1g en 20 eeuwse ontginningsgeschiedenis van de heide, de
voormalige woeste gronden. Het laat een verandering zien van
kl~inschal.ige. en onregelmatige naar planmatige en grootschalige
heldeontgllllllngen. Aan die ruimtelijke opeenvolging kunnen we
tegelijkertijd de historische ontwikkeling aflezen. De
Somerensche en Lieropsche Heide tonen daarentegen de
langetermijngeschiedenis van het heidelandschap binnen een
relatief klein areaal. Hier is sprake van een lappendeken van
Pleistocene landschapsvormen, vennen, heideresten en latere
ontginningspatronen. De cultuurhistorische hoofdstructuur is een
waardevolle leidraad bij de voorbereiding van alle ruimtelijke
ontwikkelingen en ingrepen in de regio. Het is van groot belang
om de historische gelaagdheid en ruimtelijke verscheidenheid van
Peelland in de toekomst herkenbaar te houden. Ze levert immers
een wezenlijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. Juist de
historische aspecten van het landschap bieden goede
aanknopingspunten voor het beheer en de ontwikkeling van
natuur, voor het waterbeheer en voor de versterking van recreatie
en toerisme. Bij het realiseren van al deze doelen kan de CHS
worden gebruikt als ondergrond en inspiratiebron voor het maken
van plannen en keuzes. Het eerste onderzoeksresultaat van de
Biografie, de CHS van Peelland, is afgelopen jaar verschenen in
de serie Zuid Nederlandse Archeologische Rapporten van de Vrije
Uni versiteit Amsterdam.
Ria Berkvens
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Werkgroep Archivariaat

De werkgroep bestaande uit; Wim Deenen, Frans van Duppen,
Leo Groels, Theo Hikspoors, Jan Looijmans en Piet Strik, komt
wekelijks op de dinsdagmorgen in het Heemhuis bijeen. De
werkgroep heeft zich het laatste jaar ook weer bezig gehouden
met het archiveren van de vele historische gegevens c.q. boeken,
die we al hadden of, die we vooral het laatste jaar van
particulieren hebben gekregen.
Elk werkgroeplid heeft inmiddels een afgeronde taak. Frans van
Duppen en Piet Strik zijn voornamelijk bezig geweest met het
rangschikken en in kaart brengen van hetgeen we hebben. Frans
heeft de krantenknipsels gebundeld en opgeslagen en de
losbladige gegevens zijn wederom door Piet ingebonden en
prijken gebonden en wel in de boekenkast van het Heemhuis.
Theo Hikspoors is bezig met het rangschikken van papieren vanaf
de begintijd van de Heemkundekring, die betrekking hebben op
bestuursaangelegenheden. Leo Groels bestudeert via microfiches
het kadaster vanaf 1832.
We hebben ons onlangs laten informeren door Leo Lensen,
heemkundekring Mierlo, die daar erg ver in is. Hij laat door het
combineren van gegevens, zoals oude raadsverslagen, notariële
akten en foto's de kale kadastercijfers leven. Wij doen dat in
samenwerking met de werkgroep veldnamen.
Het is Leo Groels inmiddels duidelijk dat zijn klus niet zomaar
even is geklaard. Wim Deenen helpt waar nodig en verwerkt het
vele uitgezochte in de computer. Jan Looijmans trekt zich direct
bij binnenkomst terug in zijn kamertje en slaat met veel energie de
vele gedachtenisprentjes op in de computer. Hij onderbreekt
alleen zijn werkzaamheden voor het zetten van koffie en thee. Erg
nuttig, want tijdens de koffie of thee wordt, meestal met de nodige
humor, de nieuwe ontwikkelingen in onze gemeenschappen
besproken. Ook het afgelopen jaar wederom wekelijks een
gezellig klein halfuurtje samenzijn.
Somtijds komen enkelen van buiten de werkgroep onze verhalen
tijdens dit halfuurtje versterken.
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Heemhuis open.
Vanaf 3 november 2004 is het Heemhuis elke donderdag open van
19.00 tot 21.00 uur. Er zijn dan steeds twee mensen aanwezig die
belangstellenden van gratis advies kunnen dienen. Sinds enkele
weken beschikken we over een prima kopieerapparaat waarop
voor slechts 10 eurocent een kopie gemaakt kan worden.
Siris en de Heemkundekring.
Sinds een half jaar zijn we als Heemkundekring De VonderAsten Someren te zien op Siris teletekst. Op pagina 351 algemene
informatie en op pagina 352: "Lief en Leed uit oude Couranten".
Medewerking.
Vermeldenswaard is, dat we steeds meer historische bestanden aangeleverd krijgen op CD en we zijn erg gelukkig met de spontane
medewerking van het Historisch Informatiecentrum Helmond.
Kortom.
Wij vinden dat plaatselijke geschiedenis plezierig is om te doen.
Het onderzoeken van de plaatselijke geschiedenis is geen saai
werk, zoals menigeen verondersteld, maar een boeiende bezigheid.
Met het opzoeken van historische gegevens in het heemhuis van
heemkundekring 'De Vonder' Asten-Someren, kunnen we met
verbazing bezig zijn. Wanneer de verzamelde gegevens in een
makkelijk leesbaar verhaal gestopt kunnen worden is dat geen
droge opsomming van cijfers en letters maar een gebeurtenis die
leeft en herkenbaar is geworden. Net als de verhalen vroeger aan
de keukentafel wanneer de buren over de vonder -brede of smalle
plank over de sloot- waren gekomen en het laatste nieuws van
zichzelf en andere mensen kwamen vertellen. Via een vonder met
elkaar in contact kwamen. Een vonder was ook de verbinding
tussen Asten en Someren, ver voordat tussen 1822 en 1826 de
Zuid-Willemsvaart werd gegraven. De vonder over de stromende
Aa, op de grens tussen de beide gemeenten, werd door Astenaren
de Somerense vonder genoemd en de Somerenaren vonden het
een Astense vonder. Hoe dan ook, er werd veel gebruik gemaakt
van deze oversteek. De vonder was niet alleen een hulpmiddel om
te buurten maar werd ook regelmatig gebruikt om over en weer
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zaken te doen. En zelfs bij het verhuizen van de ene naar de
andere gemeenschap, en soms ook weer terug, was de vonder een
noodzakelijk hulpmiddel.
Plaatselijke geschiedenis blijft een boeiende bezigheid.

Wim Deenen.

Werkgroep Cultuurhistorie
De werkgroep cultuurhistorie bestaat uit een aantal mensen die
van mening zijn dat cultuurhistorie veel meer aandacht verdient
van de locale en regionale beleidsmakers. Terwijl agrariërs,
bedrijfsleven en natuurorganisaties kunnen beschikken over een
sterke lobby, heeft de cultuurhistorie niet of nauwelijks een stem.
De resultaten zijn o.m. zichtbaar in de ruimtelijke ordening van
Asten en Someren: veel karakteristieke panden en buurten zijn
gesloopt of onherstelbaar gemoderniseerd, veel oude landschapspatronen zijn wegverkaveld of onherkenbaar doorontwikkeld.
Daarvoor in de plaats mogen we ons "rijk" rekenen met bedrijfsterreinen in het "groen" en winkelcentra als in de stad. De werkgroep cultuurhistorie is eigenlijk geen werkgroep maar een klein
netwerk van mensen die zich willen inzetten voor het behoud van
het "heem" in de ruimste zin van het woord. Behalve het waken
voor verdergaande ontheemding betekent dit vooral kritisch én
constructief meedenken met de locale beleidsmakers op het
gebied van cultuur en ruimtelijke ordening. Het afgelopen jaar
zijn, en worden nu nog steeds, bijdragen geleverd op het gebied
van de reconstructie van het buitengebied, de lange termij n
structuurvisies van Asten en Someren, de actualisering van de
bestemmingsplannen in Asten, de cultuurnota van Someren en de
monumentennota van Asten. Actief in het netwerk zijn op dit
moment: Ria Berkvens, Jos Bronneberg, Carel van Heugten, Hans
van de Laarschot en ondergetekende. Uitbreiding van het netwerk
(vooral voor Someren) is gewenst, zowel binnen al buiten onze
heemkundekring.

Jos Gommans
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Lezingen
Sinds de jaarvergadering van 18 februari 2004 heeft heemkundekring de Vonder een aantal bijeenkomsten (mede-)georganiseerd.
Hieronder zijn ze kort beschreven.
24 maart 2004. Mevrouw Fien van Berlo-Braks vindt ten langen
leste de Ostade-zaal in Museum Asten en vertelt in rap tempo
het vele dat zij weet van antieke poffers en kleding.
De aanwezigen hebben geen spijt dat ze op haar komst gewacht
hebben . In een wervelende show, waarin ze enkele aanwezige
dames zelfs tot de catwalk verleidt, laat ze zien hoe dan weer eens
fraai van eenvoud en dan weer eens bijna geraffineerd opvallend
onze grootmoeders hun feestkleding droegen. Niet minder
duidelijk maakte ze hoe ingesnoerd het leven soms geleid moest
worden en hoe ruim gepaste kleding ook verstaan kon worden .
23 september 2004. Geert Strijbosch, Thijs Berkers en Piet Aarts
vertellen hun verhalen over hun belevenissen tijdens de oorlog
in Asten, Kleine Heitrak, Ommel en Heusden. Niet zelden brak
een spontane lach door maar de zaal bleek vooral gevoelig voor
het persoonlijke leed waar met respect gewag van werd gemaakt.
Ook bleek duidelijk dat de ene Astenaar nog volop geconfronteerd
werd met oorlogsgeweld toen de ander al bevrijd was.
15 oktober 2004. Wim Deenen, Harrie van Asten en Sjeng
Hoeben vertellen de Somerense oorlogsverhalen ook in de
bibliotheek en ook weer voor een 60-tal bijzonder geïnteresseerden.
Duidelijk bleek weer hoe gedetailleerd bij Sjeng Hoeben (en
Marietje Kooistra) kennis aanwezig is van en over de gevallenen.
Wim Deenen's kennis blijkt zich ook nu weer niet tot sluis 11 te
beperken en Harrie van Asten graaft verder dan de Zandstraat. Na
beide vertel avonden vroeg men zich af of er een taak lag voor De
Vonder met betrekking tot de niet gepubliceerde oorlogsverhalen.
Heemkundekring De Vonder, heemkundekring H.N. Ouwerling,
Beiaard- en Natuurmuseum Asten, Museum De Wieger, stichting
Behoud Kasteelerfgoed Asten, stichting Brabantse Regionale
Geschiedbeoefening, en het Historisch Informatiecentrum

Helmond van het RHC-Eindhoven hebben samen 4 lezingen
georganiseerd over cultuurhistorie van de Peel.
11 oktober 2004. Lex van Haterd behandelt het tijdschrift De
Gemeenschap waar ook de landelijk bekende streekgenoten
Wiegersma en Coolen aan meegewerkt hebben.
18 november 2004. Professor AJ. Bijsterveld laat op een integere
wijze zien de - overwegend positieve - invloed van de pastoors
in onze regio tijdens de late middeleeuwen.
1 november 2004. 's Werelds beroemdste campanoloog André
Lehr schildert in het nationale beiaardmuseum de betekenis van
de klokkengietersfamilie Petit.
8 november 2004. Jan Kolen van de VU te Amsterdam schreef,
tezamen met anderen, een biografie van De Peel. Met behulp
daarvan kan de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van
Peelland worden vastgesteld. En die is weer nodig voor de
reconstructie van De Peel.
Interessante verhalen. Het ligt in de bedoeling om opnieuw
gezamenlijk lezingen te gaan organiseren over De Peel. Een goede
raad: teken het volgend jaar voor de complete serie in!
23 november 2004. De lezing over "archeologie in Peelland" blijft
op ons verlanglijstje staan.
Jan Timmers van de actieve heemkundekring De Kommandarije
uit Gemert deed bekwaam en boeiend een boekje open over:
het cultuurlandschap, zijn geschiedenis, zijn toekomst.
Jan deed ons watertanden toen hij liet zien hoe historische wegen en
paden in het Gemertse opnieuw kansen krijgen. Qua tracé, functie,
maatvoering, vormgeving in ere hersteld! Moeten willen wat
Gemert wil? In elk geval heeft De Vonder meer leden nodig!
e
13 januari 2005. Prof Bijsterveld: Heemkunde in de 21 eeuw:
een terugblik en vooruitzicht.
24 maart 2005. Dokter Hans van den Broek behandelt Ziek zijn
en beter worden in Peelland.
De beide laatste lezingen hebben nog niet plaatsgevonden als dit
overzicht wordt gemaakt.
Jan Heyligers
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Werkgroep "Oud Schrift"
De werkgroep bestaat momenteel uit 7 mensen, die in principe
iedere woensdagavond van 8 tot 10 in het heemmuis bezig zijn,
dit duurt nog tot eind maart. Momenteel hebben wij ons in drie
groepen verdeeld, waarbij Fien van Triet en Ad Smulders oude
protocollen bewerken om er persoonsnamen, veldnamen,
toponiemen en perceelseigendommen uit te lichten en te
rangschikken. Zij doen dit omdat bij volledige overschrijving te
veel tijd verloren gaat en de werkgroep toponiemen graag over
deze informatie beschikt.
Verder zijn Jan van LaaI·hoven, Theo Hikspoors en Piet van der
Linden bezig met het Resolutieboek van Asten. Dit boek beslaat
een tijdperk van 1747 tot 1777 en bevat o.a de benoeming c.q.
eedsafleggingen van Borgemeesters, Kerkmeesters, Veldwachters,
Schepenen en andere hoogwaardigheid bekleders. Een van de
resoluties betreft de feestelijkheden bij de beëdiging van Willem V
tot stadhouder van de Unie en Asten moet feest vieren. Enkele
stukjes uit deze resolutie. " Alsoo op den Se meert 1766: Zijne
doorluchtige Hoogheijt den Heere Prince van Orange en Nassauu
etc. etc. etc. als Erifstadhouder, kapiteijn generaal en admiraal
van de Unie zal worden beëdigt en geinstallert, Zoo zal des
weegens vreugde bedreven worden zijnde eenider versogt om
haare huijse te illumineeren, zullen voorts de magistraat een
maaltUt hebben, de twee schutterUen versogt worden om te
trecken ...... hiervoor krijgen ze 9 gulden teergeld ..... .de derde
schutterU oifjonge melkschut (alias orangeschut) zal mede op
treckerl. .....
Bij de magistraat, den drost en de kerk werden geweerschoten
gelost wat 13 gulden drinkgeld opleverden."Dan zal soo int dorp
en te Ommel met alle de klocken worde geluUt s,morgens te 6 uure
een uur smiddags een uur en tegens den avont om 6 uur De
luiders te Asten krijgen hiervoor 6 en in Ommel 3 gulden
drinkgeld.
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"zullende den heele dag een orange vaandel uijt den toorn waijen,
en des avons donker wordende uijt het bovenste venster aan
wedersijde twee lanteerns met brandende keerze worde uijt
gehange ...... hebbende ontrent de Moolen eenige vuur werke des
avons ontrent tien uure aangestooke geworde. "
Harry Leenen en ondergetekende hebben twee bor~~meeste~s
rekeningen van Someren onder handen. Deze bestnJken de Jaren
1629 (beleg van Den Bosch) en 1630. Hierin worden wij gewaar
dat het borgemeestersambt bepaald geen gemakkelijkjobke was
maar toch moest gebeuren.
Jac. Jöris
Monumenten
In het jaarverslag over 2003 staat vermeld dat ik ~et enige li~ ben
van de werkgroep monumenten. Dit vraagt om emge correctIe.
Ik: ben voor Someren de consulent voor de Stichting Federatie
Noordbrabants monumenten overleg. Voor Asten is dat Ad Kersten.
In deze stichting zijn bijna alle monumentenorganisaties
vertegenwoordigd, zoals het consulentennet, de Boerderijenstichting N.Br, Stichting Brabants Heem, Molenstichting N.Br,
Stichting de Monumentenwacht, en nog vele anderen.
Het consulentennet overspant de gehele provincie met ongeveer
50 consulenten.
Wanneer een monument bedreigd of aangetast wordt gaat een der
consulenten, wanneer hij tijdig geïnformeerd wordt een melding
doen aan een der aangesloten organisaties. Dan wordt er een
poging gedaan om het monument te beschermen.
Iedereen mag en kan mij informeren. Maar ook instellingen, zoals
de Gemeente en de Heemkundekring. Met jullie hulp en alertheid
kunnen Ad Kersten en ik ons werk goed doen.
Dit jaar heb ik geen melding bij de federatie hoeven te doen wel
heb ik achter de schermen steun gegeven aan het behoud en
verplaatsing van de treurwilg van de oude kloostertuin van
Sonnehove. Hierbij hulde aan Willy van de Vorst.
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Misschien komt het er dit jaar van om de inventarisatie die in
2003 op basis van het MIP rapport gemaakt door enkele leden van
de heemkundekring ook op foto vast te leggen.

Adrie Mennen

Cees Verhagen

Geschiedenis:

Werkgroep blad De Vonder

Door het Ministerie van Cultuur werd het zogenaamde DIVAproject gestart. De bedoeling van dit project is om heel Nederland
in kaart te brengen in een digitaal bestand, uitgaande van de
toestand in 1832 (Het begin van het huidige kadaster). Dit digitale
bestand zou dan als basis kunnen dienen voor verder
wetenschappelijk onderzoek. Door het Ministerie werd in eerste
instantie de medewerking gevraagd van het Rijksarchief, de
provinciale Rijksarchieven en uiteraard het Kadaster.
Door het Rijksarchief te 's Bosch werden alle Heemkundekringen
benaderd met de vraag aan dit project medewerking te verlenen.
Ook onze Heemkundekring besloot aan dit project mee te werken.
Het project werd wat de praktijk betreft begeleid door het
Rijksarchief in 's Bosch en de vervaardiger van het
computerprogramma HAZA-Goed waarmee gewerkt werd.

?nder he~ vo~rzitterschap van H. Tesselaar hebben we het afgelopen
Jaar 3 penodleken uitgebracht. In maart, september en december.
Het.streven is.om er meer eenheid en foto's in te brengen. Het
begmt al aardIg te lukken dankzij de mogelijkheid van digitale
opname's en h~t grafis~h verw~rken van het blad. Met de omvang
van he~.blad wIllen we Iedere UItgave niet meer dan 36 pag. te
late~ zIJn va~wege de fi?anciële consequenties. We hebben regel~attg re.daktie vergadenngen gehouden ter voorbereiding van
Ie?e.re UItgave. Waar we structureel toewerken naar iedere uitgave.
DIt Jaar was ~en grote ~itschieter het tweede nummer (september)
ter gelegenheId van 60 Jaar bevrijding. Het werd een gedrukte versie
van 112 pagina's met een kleuren omslag met belevino- van de
bevrijding en inventarisatie verhalen van omgekomen ~lachtoffers
van bevrijding en oorIogs verwikkelingen. Voor dit nummer hebben
we financiële steun gehad van de Rabobank Asten en SomerenMierlo, Gemeente Asten en Someren en drukkerij Haerkens.
H?ewel het ontvangen voor bijdragen voor De Vonder goed loopt
wIllen we voor de komende uitgaven in 2005 willen we meer
thema-gericht maken (zie 10-3 blz. 13.) Zoals liedjes en
gedichten, molens, rechtspraak en straatnamen.
Het blad wordt hierdoor interessanter en gemakkelijker voor het
maken van bijdragen hiervoor. Het gaat gemakkelijker over onze
gemeentegrenzen heen en het is voor ieder wat wils.
Naast. het periodiek is er in 2004 het boek "De slag om de Peel"
van Plet van der Zanden uit 1949, opnieuw uitgegeven en in de
boekhandels en VVV's verkocht er zijn nog slechts een kleine 200
exemplaren van de 1000 exemplaren over.
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Verslag werkgroep Veldnamen/Toponiemen

Voortgang van het project:
Voor de tot standkoming van het project moesten op de eerste
plaats alle benodigde brongegevens in de computer ingevoerd
worden. Dat wil zeggen dat voor Asten, Lierop en Someren van
plus minus 17500 percelen gegevens in een Database ingevoerd
moesten worden, uitgaande van de boeken, die in 1832 werden
opgemaakt. (Van elk perceel moest vermeld worden: Kadaster No.,
eigenaar, oppervlakte, somt gebruik, klasse-indeling, opbrengst etc.)
Toen dit klaar was kon begonnen worden met het samenstellen
van een digitale kaart waarbij gebruik gemaakt werd van
bovenstaande gegevens en de nog aanwezige kadasterkaarten van
1832 die nog aanwezig waren in het toenmalige streekarchief
Peelland. De ontbrekende kaarten werden in overleg met het
Kadaster te Eindhoven aldaar gereconstrueerd door enkele leden
van onze groep. Het tekenen van de kaarten voor Asten, Lierop en
Someren geschiedt door 3 leden van onze groep die elk een
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gemeente voor hun rekening nemen, omdat het technisch niet
mogelijk is om met meerdere mensen aan één tekening te werken.
De tekening van de gemeente Asten is inmiddels gereed en de tekeningen van Lierop en Someren verkeren in een vergevorderd stadium.
Na gereedkoming van dit project ligt het in onze bedoeling om
uitgaande van 1832 de voorafgaande veranderingen en de na 1832
plaats gevonden veranderingen zoveel mogelijk te registreren.
De overige leden van onze werkgroep zijn in feite reeds met dit
onderzoek bezig en hebben zo veel mogelijk ieder hun eigen taak.
Deze taken bestaan uit:
1C Het interviewen van oudere mensen in onze regio om nog zoveel
mogelijk oude veldnamen en verdere van belang zijnde gegevens
te achterhalen en deze gegevens digitaal toegankelijk te maken.
2e Aan de hand van de oude Schepen-protocollen alle
bezitsveranderingen zoals bij koop, verkoop of boedelscheiding
opnemen en in een database opslaan.
3e Aan de hand van de notariële archieven, die vanaf 1811 werden
bijgehouden de bezitsveranderingen na 1811 opnemen en in een
database opslaan.
4e Alle overige gegevens die van belang zijn betreffende
eigendommen, verwerken in een database (Hierbij denken we b.v.
aan oude registraties van eigendommen zoals maatboeken, huizenlijsten en niet te vergeten verpondingsboeken, waarin vroeger
door de gemeentes de inning van de belastingen werd bijgehouden.
Se Het verzamelen en digitaliseren van oude landkaarten waar
onze gemeentes op vermeld worden.

Ledenlijst H.K.K. de Vonder bijgewerkt
tot en met 28 jan 2004

Tot slot:
Zoals uit het voorgaande blijkt zijn we nog lang niet klaar met het
doel dat we nastreven en we zijn ons er van bewust, dat een
sluitend geheel uitgesloten is. Wél krijgen we zelf meer zicht op
de geschiedenis van onze streek. Mochten er nog leden zijn, die
aan dit project mee willen werken, dan zijn die welkom.

Piet van Diepenbeek
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Vrienden van H.K.K. de Vonder,
stand per 7 oktober/lO nov 2004
1 Acfis Business Centrum. Ter Hofstadlaan 75 VV Someren.
2 De Hr. en Mevr. van Acker. Hombroecstraat I, 5721 A V Asten.
3 G.Berkers. Zonneweg 1,5712 GN Someren.
4 Autobedrijf Berkvens. Voorste Heusden 55, 5725 AB Asten
5 Bouwen TimmerbedrijfCortooms Verberne. Molenakkers 5, 5721
WR Asten.
6 Bouwbedrijf Driessen BV. Molenakkers 5b, 5721 WR Asten.
7 Gianotten Adviesbureau, Wilhelminaplein 6a Someren
8 Harell Beheer BV (Harrie en Nellie van der Weerden) Floreffestraat I,
571 1 AA Someren
9 Isobouw Systems BV. Kanaalstraat 107,5711 EG Someren.
10 Notaris Kessels. Wilhelminastraat 30-32,5721 KK Asten.
1 I Hr. A.J.J. Kusters, Heu vel 12, 5711 EH Someren
12 Larco Conserven BV. Industrielaan 10,5711 CX Someren.
13 Leenen BV . Verwarming-Loodgietersbedrijf. Half-Elfje 4,5711 ES
Someren.
14 Wil en Toos Leenen, Floreffestraat 109,5711 AC Someren
15 Garage Linden . Ter Hofstadlaan 140,5711 VZ Someren.
16 Beheermij v.d. Loo, Markt 10 Asten (Postbus 135720 AA)
17 Schi Idersbedr. Looymans Hoornmanstr. I, 571 1 EZ Someren.
18 Meeus Assurantiën PosteIstraat 26, 5711 EN Someren
19 Sleegers Farm Equipment. Hoyserstraat 1,5711 PV Someren
20 Smits Bouwbedrijf BV. Dorser 2.5711 LE. Someren
21 Frank van Stekelenburg Assurantieën, Hofstraat 25, 5721 BA,
Postbus 61 5720 AB Asten
22 E.B.Steyns. Winkelstraat 9. 5715 PN Someren- Lierop.
23 Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24, 5721 BB Asten
24 Veugen Stallenbouw. Nieuwendijk 90, 5712 XZ Someren.
25 De Hr. en Mevr. de Wit. Speelheuvelplein 4, 5711 AR Someren
26 De Hr. en Mevr. Wijnen. Speelheuvelstr. 41, 5711 AT Someren.
27 Dhr. en Mevr. v.d. Zanden. Jan v.d. Diesdoncstr. 17,5721 VN Asten
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