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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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VOORWOORD

HET EERSTE OORLOGSSLACHTOFFER
VANLIEROP

Het interessante een heemkunde is dat het zo'n enorm breed scala
van onderwerpen kent.
Dit houdt ook in, dat er in een uitgave als De Vonder vele aspecten
van het heemkundig leven aan de orde kunnen komen. Om er enige
lijn in te brengen heeft de redactie in de laatste twee uitgaven geprobeerd om er wat stuctuur in te brengen.
Was de vorige uitgave vooral gevuld met bestuurlijke zaken, onze
september uitgave van 2004, was geheel gewijd aan de bevrijding.
In die uitgave hebben wij getracht om een zo compleet mogelijk
opgave te plaatsen van de Astense en Somerense oorlogs-slachtoffers.
Maar compleet zijn is een moeilijk te behalen ideaal. Wij ontvingen
nog drie reacties op onze uitgave. Deze hebben we nu geplaatst, om
het beeld van toen juister weer te geven en de feiten voor de toekomst vast te leggen.
Deze zinvolle aanvulling, staat wat in contrast met de rest van dit
nummer dat gewijd is aan het thema "Liedjes".
In de loop van de tijd heeft de redactie er diverse ontvangen en wij
hebben ze in deze uitgave samengevoegd. Omdat wij ook hier weer
zo compleet mogelijk zouden willen zijn, zouden wij graag de bijbehorende muziek van deze liedjes erbij zien te krijgen. Dus als U ons
kunt helpen?
En als U dan toch bezig bent, wil ik nog graag op onze volgende
Themanummers wijzen. Dat wordt rond augustus "Molens" terwijl
het november nummer over "Oud Schrift"zal gaan.
Houdt U zich niet in, wij worden graag bedolven onder uw inbreng.

Vorig jaar september verscheen ons periodiek "De Vonder" als een
speciale uitgave over 60 jaar bevrijding van Asten en Someren.
Daarin was ook een bijdrage opgenomen over de omgekomen
Somerense oorlogsslachtoffers. In aanvulling daarop volgt hier het
verhaal van Adriaan Verhoeven.
"Dit is het eerste oorlogsslachtoffer van Lierop " zei huisarts dokter
Eynatten over hem, toen het nog maar zestien maanden oude
kindje stierf op 20 mei 1940.

De redactie
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Voor het lot dat Adriaan Verhoeven overkwam moeten we terug
naar het prilste begin van de oorlog in onze omgeving. We schrijven
11 mei 1940, de zaterdag voor Pinksteren, één dag na het bekend
worden van de Duitse inval.
In Lierop hing een nerveuze sfeer. Nederlandse militairen waren
druk in de weer met het in legergroen overschilderen van gevorderde
voertuigen. Bij de uiteinden van het zandpad tussen de huidige
Lijestraat en de De Wertstraat hadden ze de auto's in twee partijen
opgesteld. Er tussenin woonde in een eenvoudig dubbel huisje aan
de ene kant Seintje Neervens met haar zoon Piet en ernaast het gezin
verhoeven: vader Jan, moeder Anna en zes kinderen, van wie
Adriaan, geboren op 18 januari 1939, de jongste was.
Niemand wist wat er zou gaan gebeuren, maar het gevaar hing
tastbaar in de lucht. Soldaten bleven het huis passeren en in de
richting van Sluis 10 werd geschoten vanuit een vliegtuig. Door de
actie sneuvelde bij Verhoeven een ruit.
's Avonds vertrokken de Nederlandse soldaten richting Mierlo/
Geldrop een leek de rust weer te keren. De kinderen werden naar
bed gestuurd, vijf in de achterslaapkamer en de jongste voor in de
ouderslaapkamer.
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Een buurman meende dat het weer veilig genoeg was om de tegenover Verhoeven ingekuilde mangelwortels te komen halen.
"Nou ben ik al twee keer onderweg geweest, maar nou neem ik ze
toch mee", zei hij.
Die woorden had hij amper uitgesproken of de hel barstte los. Aan
alle kanten vlogen de kogels in het rond. Uit oostelijke richting
kwamen Duitse soldaten al schietend aangestormd. De omgeving
was open en ze meenden kennelijk dat er Hollandse militairen op
wacht lagen, dus gingen ze tekeer alsof ze een vijandelijk mitrailleurs
nest moesten uitschakelen. Bij verhoeven ramden ze op de afgesloten
voordeur, sloegen een raam met kozijn en al uit de muur en
begonnen door andere vensters in het wilde weg te schieten. Wonder
boven wonder werd er niemand geraakt.

In wanhoop vroeg ze of ze ook de andere kinderen mocht halen.
Uiteindelijk begreep een andere Duitser dat de tegenstanders zich
hier niet meer ophielden. Hij verordonneerde de troep te vertrekken.
Het gezin Verhoeven bleef geslagen en ontredderd achter.
Martien Verhoeven, toen negen jaar, heeft later iets van die emoties
van dat moment op een rij gezet. De paniek, de kogelregen, de
dreiging met geweld door opgefokte schreeuwende kerels die
nauwelijks te verstaan waren. Een kabaal alsof het huis instortte.
Stof en kruitdamp. Angst, zweet en huilen, kinderen die riepen om
hun ouders. Denken dat je dood moet. Een nachtmerrie, een
gebeurtenis die je voor je verdere leven tekent.
Half verdoofd probeerde moeder Verhoeven haar in hun slaapkamer
bijeengekropen vijf kinderen te troosten. Ineens besefte ze dat
Adriaan nog in zijn bedje in de ouderslaapkamer lag, waar de kogels
door muren waren geslagen en het raamkozijn uit de gevel was
gestoten. Hij werd aangetroffen tussen glasscherven, kalk en steen
en staarde met grote ogen voor zich uit, zonder waar dan ook op te
reageren. Hij had een zware shock opgelopen.
Het eens zo levenslustige kereltje at en dronk niet meer en herkende
niemand meer. Het overleed na negen dagen aan de fysieke gevolgen
van de shock. Was het niet gestorven dan zou het altijd een
zielepoot zijn gebleven, zei de dokter.
Lierop, 2005.

Toen een reactie uit het huis uitbleef, drongen de Duitsers naar
binnen. Dreigend wilden ze weten hoe lang de Hollanders al weg
waren. Omdat het slecht begrepen antwoord hen niet beviel kreeg
moeder Verhoeven een revolver tegen het hoofd gedrukt.
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ASTENSE OORLOGSSLACHTOFFERS

Enkele liedjes die we niet moeten vergeten:

VAN SUMMERE EN NIE BAANG
Bij de lezing, over oorlogsherinneringen, enige tijd geleden in de
bibliotheek in Asten, kreeg ik twee meldingen over niet genoemde
oor logsslachtoffers.
De eerste melding was van de heer Brouwers, broer van de drie
omgekomen kinderen op de Leensel. Hij vertelde mij, dat het derde
kind, de zesjarige Johannes Brouwers, een maand na het betreffende
ongeluk, op 5 november 1944, in een Eindhovens ziekenhuis was
overleden.
De tweede melding was van de heer Jos KooIen, die mij vertelde dat
zijn zusje op 28 oktober 1944 door een granaatscherf was geraakt
en overleden.
Van mevrouw J. Martens-Seelen uit Meijel, hoorde ik dat zij toen
als evacué bij de familie KooIen verbleef. Deze familie woonde
destijds in de Vijf Gebooi in de Emmastraat.
Zij vertelde over die ' bewuste 28 e oktober 1944, toen zware
beschietingen plaatsvonden en ieder een veilig plekje zocht.
"Ik kroop met nog enkele anderen onder de tafel. Nadat het wat
rustiger was geworden en wij onder de tafel vandaan kwamen zagen
we de negenjarige Maria KooIen in een plas bloed liggen. Ze was
dodelijk getroffen door een granaatscherf en werd op de tafel
gelegd. En nu nog, na al die jaren, zie ik het zó voor me alsof het
gisteren gebeurd was."
Jac Järis.

Wij mensen hier uit Summere, gezellig bij alkaar.
Zijn nie zo erg strijdlustig maar, we zijn toch ook nie klaar.
Want van die goeie ouwe tijd, daar hebben we nog iets van.
'n Spreuk die overal wordt gebruikt, door Jan en alleman.
Refrein
Van Summere en nie baang,
Zo eest al jaore laang.
We zurge det zo altied blie.
Van Summere en nie baang
De oorlog ging ook over ons dorp en rukte hier en daar.
Aan huizen maar wat erger was, ook vrienden uit elkaar.
't Ging er even flink op los, toen maakten veel een plan.
De mensen in de Hei die zeiden,Waar komen jullie van?
Na de oorlog kwam de rust hier weer, en overal weer groei.
En heel veel oude verenigingen, kwamen dra tot bloei.
De boerenstand, de voetbalclub,en harmonie en koor.
J a, ieder deed zijn best en werd overal weer gehoord.
Veel paters en zusters uit Summere gingen ver over zee.
Brazilië en Afrika, wij leven met hen mee.
Ze werken onder tropenzon, daar in dat prachtige rijk.
Vergeten niet die oude spreuk, maar brengen ze in praktijk.
De wereld is een rare boel, we zien het overal.
En daarom moeten we helpen dat ze beter worden zal.
Want veel mensen voor onze tijd,die waren ook niet bang.
En als we echte Summerse zijn, dan blijft dat nog jarenlang
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HET LIED VAN ASTEN
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Ons Lieve Vrouwke wit ok wor 't goe is
Want ze koos zelf daar der eigenste stee
In Keskesbumke daar kwan ze ok wonen.
't Kleinste kijnd van Ommel wit wor die stee.
Ik hauw zo van Aste, van 't durp van m'n dromen
't Schonste van al Brabants durpen die ik ken,
Ik hauw van de mensen, die huizen en de bomen,
M'n hart dè popelt zo dik als 'k er ben.
Tekst: Piet Knapen (sr.) Geldrop

fkhSchon is 't in Aste, het durp van m'n dromen
't Schanste van al Brabantse durpen die ik ken.
Ik zo t'r zo gere mijn heel leven wonen
M'n hart dè popelt zo dik ik er aan denk.
Refrein

Asten met z'n grote tOffe en z'n schoon hei overal
Asten met z'n brave mensen Aste, Aste bovenal.
Als ge van de sluis halfweg zijt gekomme
Dan zie d 'al veur oe den schitterenden Dom.
Parel van Peelland, z'n kerken en torrens
Wijzend nao Aste al wijd rondalom.
't
't
't
't

Mertplein le veur oew, 'n feest veur ouw ogen.
Groen van de beum en 't grijs Vuf ouw ogen
Goud van de zon en 't wit van de wolken.
Is allemaol 'n schilderij, wa'k oew zeg.
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EEN AAW ZUMMERS VROUWKE
Ik kan het toch nie laoten.
Ik moes is efkes mi jullie komme praoten.
Want ik gao mi jullie vlug,
naor die goeie aawe tijd terug.
't Was een leven dikwijls van armoe troef,
En toch hadde eigenlijk alles genoeg.
De miste mensen waren gelukkig en tevree,
Mi 't geen dè ge had, di de ge 't mer mee.
Ge zat 's avonds ni bij de televisie thuis,
Mer mi de voet op de plattebuis.
Het waar ook heel voornaam'
Iedere avond te bidden saam,
't Rozenhoedje en 't avondgebed.
Ja, dur werd overal op gelet.
Dan werden er nog wel eens,
verhalen ' verteld over spoken,
Die hier of daor 's avonds,
te veurschijn kwamen gekropen.
Witte gullie ook nog,
van de spanning, niewaar?
Dan zaten wij vrouwen,
Toch zo gezellig bij mekaar;
Wa hadden wij dan plezier,
Ja, da waar ons vertier.
En witte gullie ok nog van die kousen, die zwarte?
Want nylons spuIden nog gin parten.
De kerk en pastoor waren nummer een.
Ha me geslacht, dan ging de creb daorheen.
's Zondags ging me 2 of 3 keer naor de kerk.
De rest van de dag was er werk.
Mi Pasen waar 't een heel plechtigheid,
als het watter werd gewijd.
12

Ook kwam het watter goed van pas,
als 't onweer was.
Wa wijwatter in een bekske,
en mi 'n palmtekske, rond 't hele huis,
anders waar het er nie pluis.
Ne auto, nee, niemand kende er zo'n ding,
ge gingt te voet, als ge ergens heenging.
Ne fiets, die ha ne enkeling,
Met 'n fietsplaatje, ook weer zo'n ding.
Die kostte ne rijksdaalder.
Mer nie iedereen kon dè bettaaien.
En soms ging men 't ook wel bij de buurman haaIen.
Tiggeworrig moeten ze lijnen, ut is te gek,
Nou praat men wel us van menu of diner,
Dè waar vruuger altijd hetzelfde,
Allein 's Zondags kreeg de ene lippel pudding meer.
Vruuger aten we ook vaak brood mi spek,
't Ging erin als koek en kwam er ook zo uit.
't Waar net zo goed as nou dè dure fruit.
Er werden verkens gemest dik en vet,
En alles werd in 'n kuip of pot in de pekel gezet.
Dè vrouwvolk haa vruuger veul geduld,
Ze maakte zelf de worst en ook de zult.
Den bakker hoefde ze vruuger ok al nie,
Dè deden ze ook zelf, en ok in ieder huis,
Makten ze over de mik 'n kruis.
We hebben 't nog nie gehad over de klederdracht,
'n Wit mutske en de poffert, wa waar dè 'n pracht.
Veur de Zondag en de werkend ag een muts,
Me waar vruuger ok wel 'n bietje gruts.
Bij vuil werk werd de plegger veur gedaan,
Want ok de klirre moesten langer meegaan.
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De plegger werd gemaakt van ne jute zak
Daaronder de rok, netjes ingepakt.
We sliepe in de bedstee op een kaffe bed.
De pot werd op de beddeplank gezet.
De keinder werden in de bedstee geborre.
De miste moeders zaten na negen daogen,
In het kaf tot over hun oren.
De misten hadden een groot gezin,
Grootje en grootvadder woonden er ok nog in.
't Bejaardenhuis zoals ge hier ziet,
Da waar er vruuger niet.
Grootje schelde de erpel en stopte de sokken.
En grootvadder zat wat in de asse te mokken.
En zeg eens mensen, hedde gullie nou spijt?
Zoude terug willen naor die goeie aowe tijd?
Wilde gij er nog meer over praote?
Ge hoeft 't veur mij niet te laoten.
Kom dan mar efkes bij mij an.
Bij 'n tas koffie vertel ik er jullie wel meer van .....

LIED VAN DIE IN BRABANT WONEN
Twee drie vijf zes batavieren - te peerd kwam den hertog Jan
Kanniedassen populieren - appelstreuven drie de man
Alles in zijn wezen laten - stamppot couscous of petat
Liever minnen,minder haten - oe wa schoon gezegd is dat
Refrein
Houd -oe zeggen al de mensen - die van hier en die van daar
Houd-oe is al wat wij wensen - veur ons eigen en mekaar
Houwen wat ons is gegeven - eigen is aan jou en mij
Samen willen sámen leven - gij en ik heuren erbij
Bij ons zijn wij allen samen - multi kul is nooit teveel
En er waren of hier kwamen - echte reuzen in de Peel
Kabouterventjes uit verhalen - waren echt en zijn er niet
Dialecten die verdwalen - niet één meid hiet er nog Miet
Refrein
Buurvrouwen met elk ene poffer - ums de beurt of op de pof
Weduwvluchten met den doffer - zondesmiddags nor 't lof
Drie keren roep en dan 't trouwen - ringen en 'n plechtigheid
Lange pijpen lange mouwen - in den goeien ouwen tijd
Refrein
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Ieder ken hier hendig aarden - hendig is der mensen aard
Druktemakers en bedaarden - speuien samen open kaart
Ge komt overal volk tegen - op de straat en op de pad
Leuter over zon en regen - geen gesprek maar buurt gehad
Refrein
Achteraf is voort verdreven - wijd eweg is voort dichtbij
Wat maakt alles toch 'n leven - acht schaapkes op 'n stukske hei
Dertien stads- en dorpsgezichten - op enen ansichtkaart
Heel wat rechtenweinig plichten - en 'n perd dat is een paard
Refrein
Al de nachten al de dagen - gaat van alles hier maar deur
Op de snelweg in ne wagen - de snelste is den dieje veur
Kinderwagens om te douwen - wielrijders op hunne fiets
Alle kiendjes magde houwen - en vur niks da kodt hier niets
Refrein
Dik of dun of deur 'n duukske - heurt nou s'wa jik u zeg
Iedereen zijn eigen huukske - hier doen wij nooit nie meeer weg
Ergend anders ist nie anders - boven schuim en onder bier
't Vuult ánders ergend anders - want daarginds da is nie hier
Willem. Iven
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Een lied uit het verre verleden dat vroeger vaak op bruiloften werd
gezongen, ~ Leenen

DE DRIE NONNEN
Drie nonnen zijn wij
Alle drie in het klooster
Eerst was ons leven vrij
Nu gaat het volgens rooster
De pij bevalt ons goed
Het kapje zit heel netjes
De kloostertucht gaat ons ver
Boven alle aardse pretjes
Refrein
Ver zijn wij gevlogen
Van dans en muziek
Dat aardse getreuzel
Dat maakt je heus ziek
En dan al die mannen
Ze maken je dol
Nu brengt er geen een
Ons hoofd meer op hol
Joke:
Joke was mijn naam
Nu heet ik Scarlagata
Ik boen de vloer met persil
!mi en Ata
Ik open steeds de deur
En ik zal het nooit verleren
En ik schenk enkel thee
Voor de geestelijke heren
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Jaantje:
Arunta is mijn naam
Voorheen was ik Adriana
Zingen was mijn fort
Ik danste zonder weerga
Dat nachtelijk geflirt
Het kan me nog berouwen
Had het langer geduurd
Ik had wel kunnen trouwen
Joke:
Vroeger moest ik 's avonds
Altijd de vensters sluiten
Zo glipte ik zonder dat ze 't wisten
Eventjes naar buiten
Ons vader en ons moeder
Hebben 't nooit geweten
Maar veel tijd heb ik met de jongens
Op de hoek van 't huis versleten
Leny:
Toen ik nog thuis was
En op den akker moest gaan werken
Liet ik nooit iets van mijn gekheid merken\
En op de akker stond ik steeds te loeren
En sjoerde stiekem tegen de jonge boeren

Joke:
Volgens de schriften van onze heilige regels
Zijn wij verheven boven al die vlegels
Maar moeder Overste moest eens weten
Dat ik die grapjassen niet goed kan vergeten
Leny:
Voordat ik ga stoppen vertel ik
géén klein ding
't Vond plaats achterop den Efteling
Een knappe jongen had mij afgesproken
Het was een hele rijke
Hij vroeg mij of ik met hem
Naar de mangels ging kijken
Jaantje:
Ons leven is nu verheven
Boven al dat aardse streven
En nooit gaan er meer nylons
Van ons nog ter ziele
Want wij, wij hebben
Eigengebreide kousen aan onze hielen

Jaantje:
Op de kermis van Nederwetten
Heb ik m'n eigen in de zon laten zetten
Een jongen liet me uit de danstent halen
En toen ik er weer in wilde
Moest ik opnieuw betalen.
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OVERPEINZINGEN VAN EEN MOEDER
Het valt me zwaar, mijn kinderen los te laten
Die ik gedragen heb vanaf hun pril begin
Onder en in mijn hart, ik heb ze leren praten
Ze leren kijken Gods volmaakte schepping in
Ik mocht met mijn zorgen hen omringen
Hen koesteren in mijn liefde, veilig warm en groot
Ik mocht ze wijzen op alle mooie dingen
Als ze verdrietig waren nam ik ze op mijn schoot
Ik wist dat ook voor hen de tijd zou komen
Dat ze volwassen op eigen benen zouden staan
Vergeten zouden zijn hun kinderdromen
Ze zouden los van mijn een andere kant op gaan
Och ja, ik heb het allemaal geweten
Ik had mij, naar ik dacht er goed op voorbereid
Maar waarom wil een moeder liefst vergeten
Dat eenmaal ieder kind zijn eigen leven leidt?

OORLOG ·1914 - 1918
A
B
C

D
E
F

G
H
I

J
K
L

M
N

o

p

Q
R

S
T
U
V
W
X

IJ
Z
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is de aanvang van de oorlog dezer dagen
dat is België dat verkeert in droeve dagen
de courant die schetst het oorlogsleven
dat is Duitsland dat de wereld doet beven
dat is Engeland dat België te hulp snelt
dat is Frankrijk dat ook trok ter veld
het geschut dat alles vernielt
is de heldendaad die ieder soldaat bezielt
is Italië dat zich onttrok aan de bond
is Japan dat Duitsland een ultimatum zondag
de kanonnen met het moordend lood
de stad Luik die veel tegenstand bood
de mitrailleurs het oorlogstuig van heden
dat is Nederland door neutraliteit uit de
oorlog gebleven
onderzeeërs ofwel duikende boten
de patronen die zoveel worden verschoten
de qutesten ze brengen dood en verdriet
het Rode Kruis dat veel hulpe biedt
is Servië dat de oorlog deed verwekken
de torpedo's die de zeeën doortrekken
het ultimatum dat verbrak de vriendschapsband
is de vrede gebeerd van alle kant
de wreedheid die men op de slachtvelden ziet
is een letter die noem ik maar niet
is de ijver die men voor het vaderland heeft
is de zegen die men van God heeft afgesmeekt
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MARTIEN DE MULDER
Te Kateren aan het eind van het dorpje
Aan de oevers van een kleine beek
Stond het huisje van Martien de Mulder
Het schoonste huisje van de streek
Daar woonde Martien , zijn vrouwen kinderen
In grote voorspoed bij elkaar
Gods zegen rustte op hen, hun schatten
Vermeerderde groeide jaar op jaar
Geluk en voorspoed op deez wereld
Gaat altijd met verdriet gepaard
Zo had de vrouw van onze mulder
Van tijd op tijd een kruis op aard
Géén dronkaard·was hij, dat zij verre
Nóóit maakte hij misbruik van de drank
Maar zat hij eenmaal in de herberg
Dan bleef hij daar altijd te lang
Zijn vrouwtje moest dan op hem wachten
En het eten bleef zolang op het vuur
Maar zij, zij zon steeds op een middel
Tot wering van dit droeve kruis
Ze dacht: Martien moest nu maar eens leren
Met scha of schand hij blijft uit het huis
Martien ging op een Zondagavond
Om elf uur naar het molenhuis
En dacht zijn vrouw nog op te vinden
Maar had die avond flink abuis
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Hij vond de deur voor zich gesloten
En hoe hij vloekt en tiert en raast
Toch doet niemand voor hem open
Zijn vrouw maakt daarvoor weinig haast
Doe open vrouw, roept haar Martientje
Wat grappen hebt ge nu alweer
Doe open het huis, ik moet naar binnen
Zo schreeuwt en roept hij keer op keer
Maar vrouwtje sprak tot haar Martientje
Wil jij naar binnen, hoor eens hier,
Wie buiten is, moet buiten bljjven
Dat wachten doet mij ook geen plezier
Goed, zei Martien, ik zal buiten blijven
Misschien nog wel tot uwen spijt
Ik ga mij verdrinken in het beekje
zo zijt gij mij en ik u kwijt
Hij neemt een grote steen in handen
En werpt met kracht die in de beek
Zij spoedt zich daarop fluks naar buiten
In nachtgewaad en gans van streek
Help buurvrouw, help mijn man uit het water
Ach hélp, ach help, mijn beste man
De buren doen al wat zij kunnen
Maar niemand die hem vinden kan
En Mulders vrouwtje krijgt zo'n koude
Ze wil naar huis, maar wat is dat?
Ze vindt de deur voor zich gesloten
Wie of daar weer achter zat
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Om Godswil, wie ge ook zijt, doe open
Ik heb zo'n kou, word ziek misschien
Wie buiten is, moet buiten blijven
Zo klonk de stem van haar Martien
Hij hield zijn woord en ging ter ruste
En vrouwlief kon niet binnen gaan
Maar 's morgens werd de vree getekend
En Martien had die les verstaan.

KAPELLEI(E
'n Leuk citroen kapelleke woei
Allenig deur het bos
En mijn ooge wieren van het zien nie moe
En ze lieten het ding nie meer los
Toen woei er een wit kapelleke bij
En ze dansten deur het bos
Tezamen zot, tezamen blij
Tezamen vrij en los
En de twee kapellekes allebei
Door het lentelieve bos
Ze sjansten en dansten mijn ooge voorbij
Al boven het lekkere mos
Gij lieve kapellekes daar in het bos
Een wit en een citroen
Toe, sjanst en danst er maar lekker op los
Ge moogt het gerustekes doen

Piet Heerkens S.Y.D.
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HET VROUWENZAND
Aan bakboord in, aan stuurboord uit
Weg met dat nietig graan
Zo sprak een rijke weduwe
Met paarlen overstikt gekleed
Vergramd een zeeman aan
Niet één in het schatrijk Sta veren
Zo mateloos rijk als zij
Haar schepen ploegden elke zee
En brachten van de verre ree
Steeds nieuwe schatten mee
Nu breng mij, sprak zij grillig trots
Nu breng van het verste strand
Mij het edelste wat uw oog aanschouwt
Geen prijs te hoog, die het mij onthoudt
Gá, en dien mij met verstand
Toch had de zeeman lang gewikt
Bij het onbeslist besluit
In het eind, wat zou er bóven het graan
De glorie van het noordoosten gaan
Zijn weifelen was uit.
Hij keert, zij komt, hij toont de schat
Die proef geeft van zijn trouw
Maar zij ontkleurt in woede en waan
Welke scheepskant hebt gij ingelaan ?
Aan bakboord eedle vrouw

26

Aan bakboord in, aan stuurboord uit!
Weg met dat kaf in zee !
Is dit het uitverkoren deel ?
Mij toegedacht, het is mij te veel
Wèg met dat kaf in zee!
Boet vrouwe, klinkt een achtbare stern
Boet af, die schrik bare schuld
Uw trotsheid maakt een wisse val
Wéét dat de dag eens komen zal
Waarop gij beedlen zult
Ik beedlen, priester èèr deez ring
Die aan mijn vinger blinkt
Wéér uit de golven opgedoemd
Uw leugentaal mij waarheid noemt
Niet eer het juweel verzinkt
En nu verving ten tweede maal
Weer het licht de duisternis
Dáár toont ... bestorven als de dood
De kok haar het fonklend kleinood
Gevonden in een vis
De roede trof èn zee èn vuur
En rampen zonder tal
Bewezen aan de snode vrouw
Die 's Heren gunst ten derven wou
Haar hóógmoed komt ten val
Nu was in het schatrijk Staveren
Niet één zo arm als zij
Nu smeekte zij in bittre nood
"Erbarm u over mij"
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Het was of de vloek haar euvelmoed
Zich stortte op heel het strand
Het schitterend Stavoren viel
Het wrekend zand weert elke kiel
Toch ziet men tot op deze dag
Aan het woest en eenzaam strand
Een veld van loze halmen staan
Die spreken van het verworpen graan.

BOERKE DE BONT
Boerke Tinuske de Bont
Strooit essentie op den ekker
Goed veur de grond
Het ruikt nie lekker
Wel gezond
Vruut er de ploeg zijnen ekker om
Tinuske loopt er achter te fluiten
Vreukt ie zich krom
Het gaat om de duiten
Klaoren blom
Zaait ie zijn zaad mee malse zwaai
Tinuske stapt dan staotig, opstaoikes
Graai veur graai
Zwaait ie zijn zaoikes
Half in Maai
Haart ie zijn zeissie op enen steen
Slaat ie zijn staal door et kooren dè het zindert
Wet ie ze, een
Liedeke vlindert
Over oe heen

Piet Heerkens S.Y.D.
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ENKELE GEZEGDES

Iets grif hebben

iets goed kunnen

Het beschiet nie

het is te weinig

't leer aantrekken

schoenen aandoen

zo ko as unne riek

heel erg kwaad zijn

wa dunkt au eraf

wat denkt u ervan

zo muug as een maal

heel erg moe

zo gek as een klink

erg gek

zo zwart .as unne Turk

pikzwart

alling en gif

heelhuids
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING
"DE VONDER"
Acfis Business centrum, Ter Hofstadlaan 75, Someren
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten
Autobedrijf Berkvens. Voorste Heusden 55, Heusden.
G.Berkers, Zonneweg 1, Someren.
Beheermij v.d.Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 135720 AA)
Bouwbedrijf van Bree, Vaarselstr.10, 5711 RE Someren
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verberne, Molenakkers 5, Asten
Gianotten Adviesburo, Wilhelminaplein 6a, Someren.
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren.
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24, 5721 BB, Asten
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten
Larco Conserven Someren"Industrielaan 10, Someren ..
Leenen BV. Verwarming, Loodgietersbedrijf Half Elfje 4,Someren
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 5721 BA,
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 Mevr. v.d.Zanden, Jan v.d.Diesduncstraat 17, Asten.
De Heer en Mevr. 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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